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ээлжит бусыг хуралдуулахыг 
дахин шаардлаа
Хувийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн төлбөрийг 
хуулиар зохицуулах ёстой. > 2

шинээр 13 цэцэрлэг ашиглалтад 
орно
Энэ жил 672 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж, 
хамрагдалтыг 77.6 хувьд хүргэнэ. > 4

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
6 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

Цаг агаар

УЛААНБААТАР
2017.08.17

ТҮР ЗУУРЫН БОРООТОЙ

26° 14°

YНЭ: 600¥

ubinfo.mnБҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

~  T H E  O F F I C I A L G A Z E T T E  ~

ЗГМ

аМ.ДоЛЛар юанЬ рубЛЬ

2444.19 366.13 40.96

зЭС 5-чИнгИС бонД

100.33
0.06%96.98

0.06%

6411
0.19%

аЛтMSE ALL 10-чИнгИС бонД

УЛС ТӨР
ерөнхийлөгч Х.Баттулга 
бизнесийн ажил хэрэгч 
харилцааг чухалчлав.
уиХ-ын гишүүнд нэр дэвших 
насны босгыг нэмэгдүүлэх 
санал гаргажээ.
засгийн газрын ээлжит 
хуралдаан хойшилж, өнөөдөр 
болно.
ардчилсан намын зүүн 
бүсийн чуулга уулзалт Хэнтий 
аймагт боллоо.
маН-ын уз хуралдаж, дотоод 
асуудлаа хэлэлцсэн ч албан 
ёсны мэдээлэл өгсөнгүй. 

ЭДИЙН ЗАСАГ
монголын хөрөнгийн 
биржийн "MSE ALL" индекс 
0.65 хувиар өсөв.
эдийн засгийн идэвхтэй хүн 
амын 60.9 хувь нь хот, суурин 
газарт амьдарч байна. 
Банкны  чанаргүй зээл нийт 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.8 
хувийг эзэлж байна. 
БНХау-ын 2020 он хүртэлх 
өсөлтийн төлөвийг ОУВС 
нэмэгдүүлж, 6.4 хувь болгов.
"ремикон" хоёрдугаар улиралд 
870.7 орчим сая төгрөгийн 
алдагдалтай ажиллажээ.

НИЙГЭМ
Богдхан уулын ойн сангийн 
76 хувь хөгширсөн тул 
цэвэрлэх шаардлагатай гэв.
Сургуулийн өмнөх 
боловсролын хамрагдалт 
77.6 хувьд хүрнэ.
Дэлхийн 40 орчим орны 200 
гаруй яруу найрагч, зохиолчид 
Монголд чуулж байна.
Өмнөговьд малын шилжилт 
хөдөлгөөнийг гурван жилийн 
хугацаатайгаар хориглолоо.
аТг өнгөрсөн долоо 
хоногт 148 нэр дэвшигчийн 
урьдчилсан мэдүүлгийг хянав.

ДЭЛХИЙ
грек улс ойн түймэртэй 
тэмцэхэд ЕХ-ноос тусламж 
хүслээ. 
аНу-д Дональд Трампын 
твит бичлэгийн зурагт 
товхимол хэвлэгдэн гарлаа. 
БНХау дэлхийд хамгийн 
том, хөвдөг нарны цахилгаан 
станц байгуулна. 
БНСу-ын компаниудын 
хувьцааны гуравны нэгийг 
гаднынхан эзэмшдэг. 
мельбурн амьдрахад 
хамгийн таатай хотоор долоо 
дахь удаагаа шалгарлаа.

Хүн төрөлхтний түүхэнд тохиолдсон халдварт өвчнөөс хамгийн олон хүний амийг авч одсон нь тар ваган тахал. Улсын хэмжээнд 
17 аймгийн 157 сум тарваган тахлын голомттой гэж бүртгэгджээ. 3

 ЗГМ©

 Хятад улс аНу-ын хамгийн 
том зээлдүүлэгч боллоо

 Amazon 16 тэрбум 
ам.долларын бонд гаргав

1269.00
2.10%925.75

0.65%

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
Gogo.mn
Ikon.mn
Caak.mn
Xorom.com
Zaluu.com

“Засгийн газрын мэдээ” 
сонины цахим хуудас 
Ubinfo.mn нь Монголын 
мэдээллийн шилдэг 
сайтуудын долдугаарт 
бичигдлээ.

Unuudur.mn
Ubinfo.mn
Medee.mn
News.mn
Eagle.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©

бондын өгөөж буурч үнэ 
өсөж байна

кейт аллен, кейт Фрей
Томоохон төв банкууд Засгийн 

газруудынхаа нийт өрийн 
бичгийн тавны нэгийг эзэмшиж 
байгаа нь сүүлийн арван жилд 
хэрэгжүүлсэн мөнгөний өргөн 
хүрээтэй бодлогоос үүсэх бэрх
шээлийн түвшинг харуулж байна. 
Санхүүгийн хямрал эхэлснээс 
хойш дэлхийн хамгийн том төв 
банкууд эдийн засгийн сэргэлтэд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор их 
хэмжээний бонд болон бусад 
үнэт цаас худалдан авч, өрхийн 
болон бизнесийн зээлийн өртгийг 
бууруулсан билээ.

АНУын Холбооны нөөц, 
Европын төв банк, Японы банк, 
Английн банк болон Швейцар, 
Шведийн төв банк, нийт 15 их 

наяд ам.долларын үнэт цаас 
эзэмшиж байгаа нь санхүүгийн 
хямралын өмнөхөөс дөрөв дахин 
их байгааг ОУВСгийн судалгаанд 
дурджээ.

Үүнээс есөн их наяд нь Засгийн 
газрын бонд агаад эдгээр улсын 
Засгийн  газрын нийт 46 их наяд 
ам.долларын өрийн таван доллар 
тутмын нэгийг эзэмшиж байна 
гэсэн үг. Европын төв банкны 
ам.доллараар тооцсон тэнцлийн 
хэмжээ саяхан Холбооны 
нөөцийнхөөс давсан.

Тус банк 4.9 их наяд ам.дол
ларын хөрөнгөтэй ба хоёр их наяд 
нь евро бүсийн Засгийн газруудын 
бонд юм.
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бИ ҮйЛДВЭрЛЭгч

тансаг хэрэглээний шинэ загвар

б.бямбасүрэн
@byambaZGM

Монголд төдийгүй орон 
нутагт тансаг зэрэглэлийн 
модон ванн үйлдвэрлэж, ÀÍÓын 
зах зээлд борлуулж буй эрхмийг 
энэ удаагийн “Би үйлдвэрлэгч” 
буландаа онцолж байна. Òэрбээр 
ÀÍÓын иргэн бөгөөд êоллåжийн 
оþутан байхдаа модон завь 
хийхээр оролдож, улмаар ванн 
урласан байна. Èнгээд модон 
ванн үйлдвэрлэх бизнåсийн 
санаа төрж, Waterwood 
êомïанийг үүсгэн байгуулжээ. 
Баянªлгий аймагт гэр бүлийн 

хамт ажиллаж, амьдарч 
үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж буй 
Waterwood êомïанийн захирал 
Òэйлор Ðосстой ярилцлаа. 
Òэрбээр Монголд эдийн засгийн 
хүндрэлтэй байгаа ч удахгүй 
тансаг зэрэглэлийн модон ванн 
худалдах зах зээл бий болж, 
хэрэглэгчдэд хүрнэ гэдгийг 
онцоллоо.

-Монголд эрхэлж байгаа 
үйлдвэрлэлийнхээ талаар 
танил цуулахгүй юу. Модон ванн 
үйлдвэрлэх бизнесийн санаагаа 
хэрхэн олсон бэ. ßагаад энэ зах 
зээлийг сонгох болов?

Анх коллежийн оюутан байх
даа ванн хийх санааг санамсаргүй 
олж байлаа. Модон каяк завь хийх 
гэж оролдож байгаад, эцэстээ 
ванн шиг хэлбэртэй болчихсон.

5

АНУ-д модон ванн 
8000 ам.долларын 
үнэтэй байдаг

ЭДИйн заСаг

Хөрөнгө 
оруулалтын 
хүч
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Төлбөрийн тэнцлийн хоёр
дугаар улирлын гүйцэтгэлийг 
Монголбанкнаас танилцууллаа. 
Эдийн засгийн “эрүүл мэнд”ийг 
тодорхойлох статистик үзүүлэлт 
дөнгөж гаргасан талх шиг халуун 
байна. Төлбөрийн тэнцэл 74 сая 
ам.долларын алдагдал тай гарчээ. 
Энэ нь таамаглаж байснаас 
хавьгүй бага дүн. Алдагдлын 
хэмжээг оны эхний улиралтай 
харьцуулахад хоёр дахин буурсан 
үзүүлэлттэй гарав. Энэ оны 
нэгдүгээр улиралд төлбө рийн 
тэнцэл 163.7 сая ам.дол ларын 
алдагдал байсан. Харин 
хоёрдугаар улиралд алдагдал 
ийнхүү хумигджээ. Гэхдээ 74 сая 
ам.доллараас бага алдагдал хүлээх 
боломж бас байсан. 

Учир нь, энэ оны зургадугаар 
сард төлбөрийн тэнцэл 35.6 сая 
ам.долларын алдагдал хү лээ
сэн. Харин хоёрдугаар улир лын 
гүйцэтгэлээр төл бөрийн тэнцлийн 
алдагдал 38.4 сая ам.доллараар 
нэмэгдсэн байна. Шалтгаан нь 
ОУВСгийн Ажлын хэсгээс 
өгсөн зөвлөмжийн дагуу тус 
сангаас авсан зээлийн бүртгэлийг 
Засгийн газраас Монголбанк 
руу шилжүүлсэнтэй холбоотой 
аж. Хэрэв төв банк руу зээлийн 
бүртгэлийг шилжүүлээгүй бол 
алдагдлын мөнгөн дүн 30 сая 
ам.доллараар тэлэхгүй байлаа. 
Хэдий ийм боловч Монгол 
Улсын төлбөрийн тэнцэл 74 сая 
ам.долларын алдагдалтайгаар 
гуравдугаар улиралтай золгов.

б.баяртогтох
@bayartogtokhZGM

згМ: ИнФограФИк

Хар тахал хаалга тогшсон хэвээр

моНгол улСаД ирСэН
НийТ гаДааДЫН иргэД

180,611

146,923

217,235

182,635

81,416

56,560 8,509 256

182

104,658

67,915 9,264 347

451

зорЧигЧ

жуулЧиН

2016 оны эхний 6 сар 2017 оны эхний 6 сар

ҮҮНЭЭС

Ази, номхон далай

Европ

Ойрхи Дорнод

Америк Африк

Хил хамгаалах ерөнхий газар©
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ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДоЛгИон

Тэргүүн орлогч эрхлэгч 
баатарын ДуЛаМХорЛоо

Утас. 99997481

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СугарМаа

Утас. 99903584

Улс төр, нийгмийн мэдээллийн алба
Эдитор б.Даваатогтох

Утас: 99901637

Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн алба
Эдитор б.баяртогтох

Утас. 99901532

Гадаад контент, соёл энтертайнментын алба
Эдитор г.баярсайхан

Утас: 99903574

Э.Энхбаатар
Утас. 99903578

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас. 70103131, 
Факс. 70106065

ubinfo.mn

Дугаарын удирдагч
Б.Баяртогтох

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан, 
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт 

сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон 
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн 

индэр байж, нийт Монгол үндэстний 
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм 

зорилгоо болгоно.

реДакци

зар СурТалЧилгаа

Хаяг

цаХим ХувилБар

ТоДруулга & залруулга 

Уншигч та манай сонины мэдээ, 
нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой 
тодруулж, залруулах шаардлагатай 

санал, хүсэлт байвал

› OPeD@ZAsAG.CO

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

ЕрӨнХИйЛӨгч

УиХ дахь Ардчилсан намын 
бүлэг хуралдаж, хүүхдийн 
мөнгө олгох, өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлыг хангахтай 
холбоо тойгоор УиХын ээлжит 
бус чуулганыг хуралдуулахыг 
дахин шаардлаа. Бүлгийн дарга 
Д.Эрдэнэбат "Сангийн яамнаас 
хөрөнгийн сангийн нөөцийн 
талаар мэдээлэл авсан. Сангийн 
дэд сайд хөрөнгийн боломж 
байгаа. Гагцхүү үүнийг төсвийн 
тодотгол хийхгүйгээр шийдэж 
болохгүй гэсэн мэдээлэл өгсөн. 
Наймдугаар сарын сүүлч болж 
байна. Бид өмнөх хуралдаанаар 
ээлжит бус чуулганыг яаралтай 
хуралдуулах шаардлагыг УиХ
ын даргад өгсөн ч өнөөдрийг 
хүртэл хариу өгөөгүй. 

бҮЛЭг 

Ээлжит бусыг хуралдуулахыг 
дахин шаардлаа

Õувийн сургуулü, 
цэцэрлэгүүдийн 
төлбөрийг 
хуулиар 
çохицуулах ёстой

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга Франц болон Арабын 
Нэгдсэн Эмират Улсаас манай 
улсад суугаа Онц бөгөөд 
Бүрэн эрхт Элчин сайд нарыг 
хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр 
Ерөнхийлөгч Монгол, Францын 
харилцаа урт удаан хугацааны 
түүхтэй боловч худалдаа, эдийн 
засгийн харилцаа жилээс жилд 
буурч байгааг дуулгалаа. Мөн 
хөдөө аж ахуйн салбарт хамтарч 
ажиллах боломж байгаа, эсэхийг 
тодруулсан юм. Харин Элчин 
сайд Элизабет Барсак энэ талын 
харилцааг хөгжүүлэх бодитой 
боломж байгааг онцолсон. 
Франц улс нь хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлээр Европт нэгдүгээр 
ордог юм. 

Монголд ФранцМонголын 
хамтарсан сургууль байгуулах 
төсөл хэрэгжиж, Монгол Ул
сын ГХЯ, БСШУСЯ, Францын 
ЭСЯны хооронд уулзалт, яриа 
болж байгаа бөгөөд Ерөнхий
лөгч Х.Баттулга энэ ажлыг 
идэвх жүүлж, сургуулийг нээх 
шаард  лагатайг дуулгав.

Эмират улсаас Монгол Улсад 
суугаа Элчин сайд Абдулла 
Абдулрахман Абдуллабин 
рабияа Аль Тинижи Хөрөнгө 
оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих 
тухай хэлэлцээр зогсонги бай далд 
орсныг уулзалтын үеэр дурдав. 
Мөн хүмүүнлэгийн харилцааг 
хөгжүүлнэ хэмээсэн юм. Ха
рин Ерөнхийлөгч Х.Бат тулга 
хү мүүнлэгийн харилцаанаас 
илүү тэйгээр хоёр талд харилцан 
ашигтай бизнесийн ажил хэрэгч 
харилцааг өргөжүүлэх нь чухал 
гэдгийг тодотгов.  

бизнесийн 
ажил хэрэгч 
харилцааг 
чухалчлав

б.тогтох
ЗГМ

Нэрт яруу найрагч, сэтгүүлч, зохиолч Бямбажавын 
Энхтуяа 2017 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр таалал 
төгсөж, Монголын утга зохиол, сэтгүүл зүйд хүнд 
гарз учирлаа.

Бямбажавын Энхтуяа 1962 онд Улаанбаатар 
хотод төрсөн. 1983 онд МУИС-ийг сэтгүүлчийн 
мэргэжлээр төгсөж, “Утга зохиол урлаг” сонинд 
редактор, Монголын радиогийн ХАА-н редакцийн 
“МАЛЧИН” нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, Монголын 
Эмэгтэйчүүдийн Холбооны “Гоо марал” сэтгүүл, 
“Монголжингоо” сонины ерөнхий эрхлэгч, МУИС-
ийн сэтгүүл зүйн тэнхимд ур чадварын багш, “Засгийн 
газрын мэдээ” сонинд сурвалжлагч, МҮОНРТ-ийн 
“Чөлөөт долгион” студид захирлын албыг хашиж 
байлаа. Тэрээр Монголын Зохиолчдын Эвлэл болон 
Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн гишүүн 
байв.

Б.Энхтуяа “Зөөлөн бороо”, “Он цагийн бороо”, 
“Мөнгөн ордны туулай”, “Зуны дунд сарын 
Улаанбаатар”, “Охин үрээ хайрла”, “Том хүний үлгэр”, 

“Төрийн охин үр” зэрэг яруу найраг, “Зөөлөн билүү”, 
“Монгол даатгал” зэрэг нийтлэл, тэмдэглэлийн ном 
бичиж хэвлүүлэн олны хүртээл болгожээ.

Монголын радиогийн “зөөлөн дуут” хэмээх нэрээр 
уран бүтээлчид, сонсогчдын дунд мөнхөрсөн тэрээр 
ардчиллын дуу хоолой болж, малчдын цаг үеийн 
тулгамдсан асуудлыг хөндсөн “Дөрөө даах гутал” 
цуврал зэрэг даацтай нэвтрүүлгүүдээрээ нийгмийн 
сэтгэлзүйд нөлөөлж байлаа. 

Түүний бичсэн шүлэг, яруу найраг өвөрмөц 
төрхөөрөө 1980-аад оны Монголын яруу найргийн 
өнгийг тодорхойлж, давтагдашгүй авьяаслаг 
яруу найрагч болохоо “Охин үрээ хайрла” номын 
иргэнлиг болон, Монголын түүхэн хатдын сэдэвт 
“Мөнгөн ордны туулай” яруу найргийн номоороо 
харуулсан билээ. 

Б.Энхтуяа уран бүтээлч төдийгүй, 1990 онд АИХ-ын 
депутатаар сонгогдож анхны ардчилсан “Үндсэн 
хууль” батлалцсан юм. 

Түүний хөдөлмөр бүтээл, Монголын утга зохиол, 
сэтгүүл зүйд оруулсан хувь нэмэр, содон авьяасыг 
үнэлэн, Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн 
“Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан”, “Ган 
үзэгтэн” шагнал, МЗЭ-ийн шагнал олгосноос гадна 
Төрийн дээд шагнал ”Алтан гадас” одон, Дэлхийн 
Оюуны Өмчийн Академиас “Гавьяат яруу найрагч” 
цол хүртээсэн юм.

Бямбажавын Энхтуяагийн уран бүтээл, түүний 
бүтээлч чанар, гэгээн дүр нь үзэг нэгт нөхдийнх нь 
болон Монголын ард түмний сэтгэл зүрхэнд үүрд 
мөнхрөх болно.

ум сайн амгалан болтугай.
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ЭШЛЭЛ

Үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол 
яах аргагүй цаг үеийн асуудал 
мөн. Үндсэн хуульд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатай асуудлууд 
байгаа. Гэхдээ УиХаас бэлдэж 
явуулж байгаа хэлэлцүүлэг, 
зургаан сэдвийн хүрээнд ярьж 
буй асуудлыг шаардлагатай гэж 
бодохгүй байна. Ард түмний 
Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруу
лах хэрэгтэй гэсэн дэмжлэг 
дээр хуулийн гол заалтуудыг 
дордуулсан өөрчлөлт оруулах 
нь жинхэнэ өөрчлөлт биш. Бид 
аль болох нухацтай харж, судалж 
байж шийдэх ёстой. Салбарын 
хуулийг боловсруулахдаа хүртэл 
хайхрамжгүй хандаж болдоггүй. 
Үндсэн хууль бол хамрах 
хүрээний хувьд хэд дахин илүү, 
Монгол Улсын эрх зүйт төрийн 
гол суурь. Бид нийт ард түмнийг 
хамарсан санал асуулга явуулах 
ёстой. Тэгээд олонхын дэмжлэг 
авсан асуудалд Үндсэн хуулийн 
өөрчлөлтийг оруулах ёстой. 

Àрдчилсан намын дарга 
Ñ.Эрдэнэ

иймд дахин шаардах болно. 
Үүнээс гадна Сангийн яамны 
мэдээллээр өнгөрсөн хугацаанд 
төсвийн орлого нэмэгдсэн. Гол 
үндсэн шалтгаан нь нүүрсний 
үнэ нэмэгдсэн, борлуулалт хоёр 
дахин өссөнтэй холбоотой гэж 
тайлбарлаж байгаа. Нүүрсний 
үнэ болоод борлуулалт нэмэг
дэхэд валютын ханш савлаад 
байгаа нь ойлгомжгүй байна. 
Өнөөдөр валютын ханш 2450 
болж, гурван сарын дотор 300 
төгрөгөөр савлаж байгаа. Энэ 
нь эдийн засагт олон хүндрэлийг 
үүсгэж байна. Гэтэл валютын 
ханш яагаад өссөн талаар 
судалгааг Сангийн яам дүгнэлт 
гаргаагүй байгаа гэнэ. Валютын 
ханш нэмэгдэх хэдхэн шалтгаан 
байгаа. Эдгээр шалтгааны аль нь 
вэ гэдгийг Монголбанк, Сангийн 
яам хоёр зайлшгүй дүгнэлт 
гаргаж Ардчилсан намын бүлэгт 
танилцуулах үүргийг өглөө” гэв. 

Харин бүлгийн дэд дарга 
Ж.Батзандан хувийн сургууль, 
цэцэрлэгүүдийн төлбө рийг 
хуулиар зохицуулах шаард
лагатай байгааг онцолсон 
юм. Тэрбээр “Манай бүл гээс 
БСШУСын сайд Г.Чулуун
баатарт хэд хэдэн асууд лаар 
чиглэл өгсөн. Нэг дү гээрт, 

УиХын Тамгын газраас 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийг 21 аймаг, 
нийслэлийн есөн дүүрэгт иргэ
дийн саналыг тусгуулахаар 
хэ лэл цүүлж байна. Өнөөдрийн 
байд лаар 11 аймаг, нийслэлийн 
гур ван дүүрэг хэлэлцүүлжээ. 
Тод руул бал, Хэнтий, Дорнод, 
Сүх баатар, Баянхонгор, Говь
Алтай, Завхан, БаянӨлгий, 
Өвөр  хангай, Өмнөговь, Ховд, Ар
хан  гай аймаг болон нийслэлийн 
Баян зүрх, ХанУул, Сүхбаатар 
дүү рэгт хэлэлцүүлэг өрнөжээ. 

Тэгвэл Сүхбаатар дүүрэгт бол
сон хэлэлцүүлгийн үеэр УиХын 
гишүүн Д.Ëүндээжанцан Үнд сэн 
хуульд оруулах нэмэлт, өөрч лөл
тийг Ард нийтийн санал асуулгаар 
шийднэ гэдгийг онцлов. 

Харин Увс аймагт болсон 
хэлэл цүүлгийн үеэр УиХын 
гишүүнд нэр дэвших насны бос
гыг нэмэгдүүлэх санал гаргажээ. 
Тодруулбал, Увс аймгийн Улаан
гом сумын гуравдугаар багийн 
иргэн Э.Цасчихэр “Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөлд аймгийн төвүүдийг хот 
болгохоор тусгасныг дэмжиж 
байна. ингэснээр тулгамдсан олон 
асуудал шийдэгдэнэ. Мөн УиХ
ын гишүүнд нэр дэвших насыг 
35, Ерөнхийлөгчид нэр дэвших 
насны босгыг 55, шүүгчдийн 
насыг 45 болгох хэрэгтэй” гэв. 

Харин Улаангом сумын иргэн 
Н.Нансалжав “Сумын Засаг 
даргыг ард нийтээр нь сонгодог 
болгох шаардлагатай. Мөн баг, 
хороо, тосгоны Засаг даргыг шууд 
томилохыг дэмжиж байгаа ч то
дор хой шалгуур тавимаар байна” 
хэмээн саналаа хэлжээ. 

Үүнээс гадна иргэдийн зүгээс 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төсөлд УиХын 
гишүүнийг эгүүлэн татах, 
төрийн хариуцлагын асуудлыг 
нэмэх, Ерөнхийлөгч, УиХын 
бүрэн эрхийн хугацааг таван 
жил болгож, сонгуулийг нь нэгэн 
зэрэг хийх, парламентын гишүү
дийн “давхар дээл”ийг тайлах 
шаард лагатай гэсэн саналыг 
дэвшүүлжээ. 

Архангай аймгийн Батцэнгэл 
суманд болсон хэлэлцүүлгийн 
үеэр иргэд Үндсэн хуульд 
өөрчлөлт оруулахдаа уламжлалт 
бэлгэдэл зүйг харгалзах ёстойг 
сануулав. Түүнчлэн төрийн 
албыг бэхжүүлэх зорилгоор 
оруулж буй нэмэлт, өөрчлөлт 
болон УиХын чуулганы ирц, 
гаргаж буй шийдвэр хууль ёсны, 
хүчин төгөлдөр байх чадамжийг 
хангах өөрчлөлтийг дэмжиж 
буйгаа илэрхийлж байсан. Харин 
УиХын чуулганы хуралдаандаа 
суугаагүй гишүүдийг хэрхэх 
талаар тодорхой гарц, шийдэл 
олж төсөлд тусгах ёстой гэв.   

ҮнДСЭн ХууЛЬ

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг 
ард нийтийн санал асуулгаар 
шийднэ

згМ тоВчХон
» заСгийН газар
Засгийн газрын ээлжит 
хуралдаан өнөөдөр болно. 
Хурлаар 2017 онд хувьчлах 
төрийн өмчит хуулийн 
этгээдийн жагсаалт батлах 
тухай асуудлыг хэлэлцэнэ. 

» НамууД
МАН-ын Удирдах зөвлөл 
өнгөрсөн лхагва гарагт 
хуралдаж, дотоод 
асуудлаа хэлэлцсэн ч 
албан ёсны мэдээлэл 
өгсөнгүй. Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийн дараагаас тус 
намд албан бус дотоод 
сунгаа өрнөж, намын 
даргын төлөөх өрсөлдөөн 
ширүүссэн юм. 
 
» уулзалТ
УИХ-ын гишүүн 
Н.Оюундарь БНСУ-ын 
Жон Сон Гон сумын 
төлөөлөгчдийг хүлээн авч 
уулзлаа. Аялал жуулчлал, 
тариалан эрхлэлтийг 
хөгжүүлэхэд хамтран 
ажиллах боломжтой 
гэдгийг талууд уулзалтын 
үеэр онцлов. 

УиХын гишүүдэд, олон нийтэд 
ойлгомжтой болгож өгөх 
шаардлагыг Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүүд тавив. 

Эрчим хүчний дутагдлыг 
хэрхэн нөхөх, цаашид дулаан 
цахилгааны эрчим хүчний ямар 
шинэ байгууламж барих гэж 
байгаа тухай нэгдсэн мэдээлэл 
өгөх шаардлагатай байна гэж тус 
намын бүлэг үзжээ. Тухайлбал, 
Чойбалсангийн ДЦСын 50 
МВтын өргөтгөлийг шийдэх 
асуудал бүрхэг байна. Үүнийг 
маш яаралтай шийдэх хэрэг
тэй байгааг Ардчилсан намын 
бүлгийн гишүүд салба  рын 
сайдад нь дуулгажээ.  Орон 
даяар өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажил хэвийн үргэлжилж байгаа 
энэ үед эрчим хүчний дутагдал, 
дулаан цахилгааны эх үүсвэрийг 
хэрхэн шийдэх хэрэгтэй байгааг 
ч онцолсон юм. Түүнчлэн өмнөх 
Засгийн газрын үед ТЭЗҮ нь 
хийгдсэн БаянӨлгий аймагт 
УЦС, Багануурын ДЦСын төсөл 
болон 10 аймгийг дулаанаар 
хангахаар хувийн хэвшилтэй 
гэрээ байгуулсан ажил гацаанд 
орсон байгааг дуулгалаа. Үүнийг 
үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байгааг 
Ардчилсан намын бүлгийн 
гишүүд санууллаа.  

Ерөнхийлөгчийн сон гуу  лийн 
өмнө оюутны сургал тын 
төл бө  рийг нэмэхгүй байх 
шийд  вэр гаргасан. Энэ 
шийд  вэртээ хатуу зогсоо
рой гэдэг шаард лага тавьсан. 
Хоёр   дугаарт, цэцэрлэгийн 
асууд   лыг анхааралдаа онц
гой  лон авч шийдвэрлэх 
чиг  лэл өглөө. Монгол Улсын 
нийт хүүхдүүдийг цэцэрлэгт 
хам руулахын тулд өмнөх 
Засгийн газар Хүүхэд харах 
үйлчилгээний тухай хуулийг 
баталсан. Гэвч үүнийг хүчингүй 
болгочихсон. Үүний оронд 
шинэ цаг үетэйгээ нийцсэн 
шийдэл гаргаж ирэхгүй байна. 
Гуравдугаарт, хувийн дунд 
сургууль, цэцэрлэгүүдийн 
төлбөрийн асуудал хяналтаас 
гарлаа. Монголд 4050 сая 
төгрөгийн төлбөртэй сургууль 
байна. Тиймээс Ардчилсан 
намын бүлгээс хувийн сургууль, 
цэцэрлэгүүдийн төлбөрийг 
хуулиар зохицуулах ёстой 
гэдэг байр суурийг гаргаж 
байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор 
энэ чиглэлийн хуулийг оруулж 
ир гэдэг шийдвэрийг салбарын 
сайдад нь хүргүүлсэн” гэлээ. 

Үүнээс гадна эрчим хүчний 
салбарын бодлогыг зөв болгож, 

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

Сангийн яамны 
мэдээллээр 
өнгөрсөн 
хугацаанд 
төсвийн орлого 
нэмэгдсэн. 
Гол үндсэн 
шалтгаан нь 
нүүрсний үнэ 
нэмэгдсэн, 
борлуулалт 
хоёр дахин 
өссөнтэй 
холбоотой гэж 
тайлбарлаж 
байгаа.



бүс нутагт байгаа хүмүү сийг 
вакцинд хамруулах нь үр дүн  тэй 
арга. Энэ жил улсын хэмжээнд 
вакцинжуулалт 80 гаруй хувьтай 
хийгдсэн тухай мэдээ ирсэн. 
Вакцин хийлгэснээр бүтэн 
жилийн дархлаа тог тоно. 

Хамгийн гол нь иргэд сэ
рэмж  лүүлэг, анхааруулгыг 
бү рэн мөрдөж чадвал тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх бүрэн 
боломжтой” хэмээн Зоонозын 
өвчин судлалын үндэсний 
төвийн тархвар судлагч их эмч 
Д.Отгонбаяр хэлэв. Мэргэжлийн 
хүн ийн анхааруулсан ч иргэд 
тарваганаас татгалзаж чадалгүй 
хулгайгаар агнаж, зооглосоор 
байна. Энэ хэрээр тахал дэгдэх 
эрсдэл нэмэгдэх нь мэдээж. 

Уг нь манай улс 2014 онд 
тарвага агнахыг хуулиар хориг
лосон. Агнахгүй болохоор тоо 
толгой нь өсөх ёстой. Гэвч 
га даадын амьтан судлалын бай
гууллагын хийсэн судалгаа тийм 

эрт байна. Аюул биднийг одоо 
ч отсоор байгаа. Үүнийг дараах 
хэдэн шалтгаанаар тодотгоё.

Зоонозын өвчин судлалын 
үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд 
өнгөрсөн долдугаар сард тах
лын голомт бүхий бүс ну тагт 
тан далт, судалгаа хий  гээд 
ир  жээ. Дээрх судал гаа гаар 
Баян Өлгийн Ногоон нуур, 
Улаан хус, Цагааннуур, Бугат, 
Хов дын Булган, Мөст, Алтай, 
Өвөрхангайн Хайрхандулаан, 
Уянга, Сант, Завханы Эрдэнэ
хайрхан, Төв аймгийн Сэргэлэн 
сум, Хөвсгөлийн зарим нутагт 
тарваган тахлын байгалийн 
го ломт онц идэвхтэй, мэрэгч 
амьтдын дунд тахлын өвчлөл 
явагдаж байгаа нь тогтоогдсон 
байна. Эдгээр нутагт тарвага 
агнаж идвэл халдвар авах ма
гадлал маш өндөр гэсэн үг. Ер нь 
улсын хэмжээнд 17 аймгийн 157 
сум тарваган тахлын голомттой 
гэж бүртгэгджээ. Бараг нийт 
сумдын тал шахам хувьд нь 
тахлын тохиолдол илэрч байсан 
гэж бодохоор айдас төрөхөөс 
аргагүй. 

“Мэрэгч амьтдын өвчлөл 
яваг дах эрсдэл хамгийн өндөр 
үе бол наймдугаар сар. Тиймээс 
мэргэжлийн байгууллагууд 
урьд чилан сэргийлэх арга хэм
жээг тогтмол хийдэг. Эрсдэлтэй 
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Онцгой байдлын алба хаагч
дын өмнө тулгарах элдэв 
бэрх шээл дуусахгүй. Тэд ха
вар, зуны турш түймэр, үер 
усны аюултай тэмцсээр одоо л 
нэг уужим амьсгаа авахтайгаа 
болсон. Гэвч залгуулаад элдэв 
халдварт өвчний дэгдэлт дахин 
сэргэж, албаныхныг сандаргах үе 
ирлээ. Ялангуяа наймдугаар сар 
бол тарваган тахлын дэгдэлтийн 
оргил үе. Тиймээс мэргэжлийн 
хяналт, онцгой байдал, Зооно
зын өвчин судлалын төв гээд 
мэргэжлийн байгууллагууд 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 
шилжиж, болзошгүй эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд 
ханцуй шамлан оржээ.

Халдвар авсан даруйд нэн 
яаралтай эмнэлгийн байгууллагад 
хандахгүй бол амь насыг нь 
өршөөлгүйгээр авч оддог энэ 
аюулт өвчин монголчуудын 
танил болсон түүх их эртнийх. 
Бүр 1800гаад оны дундуур 
гаднын эрдэмтэд тахлын нян 
Монголд байж магадгүй гэсэн 
таамаг дэвшүүлж байв. Харин 
1911 онд Оросын шинжилгээний 
баг өвчтэй тарваганаас нян 
илрүүлснээр таамаг төдий байсан 
аюул дэргэд нэгэнт ирснийг 
нотолжээ.

Өнгөрсөн жилүүдэд бид 
тахалтай удаа дараа нүүр тулж, 
ялж, ялагдаж ирсэн. 1940өөд 
оны сүүл, 1950иад оны эхээр 
дэгдэлт оргилдоо хүрсэн 
түүхтэй. Тухайлбал, 1949 онд 37 
тохиолдол бүртгэгдсэнээс 34 хүн 
амиа алдсан юм. Энэ үеэс хойш 
хөнөөлт тах лын дэгдэлт аажмаар 
буурсаар байгаа. Өнгөрсөн хоёр 
жил ул сын хэмжээнд тахлаар 
хүн нас барсан тохиолдол 
бүртгэгдээгүй нь түүнтэй 
хийх тэмцэл үр дүнгээ өгсний 
илэрхийлэл. Гэх дээ тайвшрахад 

Хар тахал хаалга тогшсон хэвээр
Зургаан аймагт 
тарваган тахлын 
байгалийн 
голомт онц 
идэвхтэй байна

С.Цогтбаяр зурж байна

тарвага агнахыг 
хориглосон ч тоо 

толгой нь эрс 
багасчээ

биш гэдгийг нь нотлоод өгөв. 
Тухайлбал, 1990 онд 20 саяд 
хүрч байсан тарваганы тоо толгой 
өдгөө 75 хувиар буурсан тухай 
цочирдом мэдээ дэлгэж байв. 
Хориглосон хэдий ч бид нууцаар 
агнасаар байгааг энэхүү баримт 
харуулна. Өнгөрсөн жил л гэхэд 
нэг дор 200 гаруй тарвага хот руу 
оруулах гэж байгаад баригдсан 
тохиолдол бий. Энэ жил ч гэсэн 
постууд дээр тарвага хурааж 
авсан тухай мэдээлэл ирсээр 
байна. Наймдугаар сарын 14, 
15нд Баянзүрхийн товчоогоор 
иргэд тарваганы тулам оруулж 
ирэх гэж байсныг цагдаагийн 
ажилтнууд илрүүлсэн юм. 

Хүмүүс тахлын халдвар авсан 
тохиолдлыг ажихад дандаа ан
хаарал болгоомжгүйгээс бол сон 
байдаг. 2015 онд гэхэд гурван 
хүн тахлын халдвар авч, хоёр нь 
амиа алдаж байв. Ховд аймгийн 
Булган суманд 16 настай хүүхэд 
нохой зууж ирсэн тарвагыг өвчиж 
байгаад гараа эсгэж, халдвар 
авсан. Улмаар эмнэлэгт оройтож 
хандсаны улмаас эмч нар амийг 
нь аварч чадаагүй юм. Түүнчлэн 
Хөвсгөл рүү аялахаар явсан нэгэн 
залуу замаасаа тарвага худалдан 
авч, чануулахаасаа өмнө биед 
сайн гээд эрхтнийг нь түүхийгээр 
залгижээ. Үүнээсээ болоод ха
луурч эхлэхэд нь антибиотик ууж 

явсаар цаг алдсан байдаг. Эцэс 
сүүлд нь эмнэлэг бараадсан ч 
хүлээн авахын үүдэнд амьсгал 
хураасан харамсалтай түүх 
бий. Хөдөө, орон нутагт хүн ам 
тархан суурьшсан болохоор тахал 
дэгд лээ ч газар авахуулалгүй 
дарах боломжтой. Харин дөр
вөн уулын дундах жижигхэн 
хөндийдөө багшралдсан нийслэл 
хотод энэ аюул нүүрлэвэл юу 
болохыг төсөөлөөд үзээрэй. Хүн 
төрөлхтний түүхэнд тохиолдсон 
халдварт өвчнөөс хамгийн олон 

хүний амийг авч одсон нь тар
ваган тахал шүү дээ. Гэвч бид 
хө дөөнөөс тарваганы мах захин 
авчруулж идсэн хэвээр. Бас биед 
сайн гээд цөсийг нь залгина. 
Өнгөрсөн нэгдүгээр сард л гэхэд 
тахлын сэжигтэй тохиолдол 
илэрч, албаныхныг сандаргаад 
ав сан удаатай. Хөдөөгөөс авчир
сан тарваганы махаа жил шахам 
хөлдөөгчиндөө хадгалсан эр 
түүнийгээ гарган жижиглэж бай
гаад хуруугаа эсгэсэн юм. Азаар 
тэр хүнээс тахлын шинж тэмдэг 
илрээгүй. Тарваган тах лын нян 
хөлдөөгчинд бүтэн жилийн турш 
байсан ч устдаггүй, аюултай эд 
гэдгийг иргэд тэр бүр мэддэггүйн 
жишээ энэ. 

Сүүлийн 20иод жилийн ста
тис тикийг харвал 1519 насны 
хөвгүүд тахлаар өвчлөх тохиол 
эрс нэмэгджээ. Аав, ах нарынхаа 
агнаж ирсэн тарвагыг өвчих 
үүрэг тэдэнд ихэвчлэн оногдоно. 
ингээд өвчих явцдаа хуруу гараа 
санамсаргүй зүссэнээс болж 
өвчилдөг аж. 

Хэрэв халдвар авбал 16 хо
ногийн дотор (ихэнхдээ 23 
хо ногт) шинж тэмдэг нь илэрдэг 
юм байна. Халдвар авсан бол 
халуурах, толгой өвдөх, бөөл
жих, үе мөч, булчин өвдөх, 
амьсгалахад хүндрэлтэй болох 
зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. 
Хэрэв цаг алдалгүй мэргэжлийн 
байгууллагад хандвал эдгэрэх 
бүрэн боломжтой гэдгийг эмч 
нар сануулав. Харин оройтвол 
ямар ч авралгүй. 

Бид л тарваган тахал гэж 
нэрлэдэг болохоос энэ халдвар 
зөвхөн тарвага биш, мэрэгч 
бүх амьтнаас хүнд халдана. 
Тэр ч байтугай нохой, муур, 
тэмээ хүртэл халдварын нян 
тээх тохиолдол байдаг гэнэ. 
Африк, Ази, Өмнөд Америкийн 
орнуудад ихэвчлэн илэрнэ. 
Ялангуяа Африкийн ихэнх 
орон, Мадагаскар, Хятад, 
Орос, Казахстан, Монгол Улс 
аюултай бүс нутгийн тоонд 
орно. Мадагаскарт гэхэд ганцхан 
жилийн дотор 119 хүн тахлаар 
өвчилж, тэдний 40 нь нас барсан 
байдаг. Манай Монгол Улс Аф
рик тив болон Мадагаскартай 
харьцуулахад өвчлөл харьцангуй 
бага. Гэхдээ хэнэггүй зангаа 
засах гүй бол хар тахлын аюул 
биднийг отсоор байх болно.    

• Дөрвөн уулын дундах 
жижигхэн хөндийдөө 
багшралдсан нийслэл хотод 
энэ аюул нүүрлэвэл юу 
болохыг төсөөлөөд үзээрэй.

• Тарваган тахлын нян 
хөлдөөгчинд бүтэн жилийн 
турш байсан ч устдаггүй, 
аюултай эд.

• Хэрэв цаг алдалгүй 
мэргэжлийн байгууллагад 
хандвал эдгэрэх бүрэн 
боломжтой.
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БаяНгол

СоНгиНоХайрХаН БаяНзүрХ

ЧиНгэлТэй

СүХБааТар

ХаН-уул

Хичээлийн шинэ жилд нийс
лэлийн хэмжээнд төрийн болон 
төрийн бус өмчийн 241 сургуульд 
31 мянга орчим хүүхэд нэгдүгээр 
ангид элсэн суралцана гэсэн 
тооцоо бий. Мөн өнөөдрийн 
байдлаар цэцэрлэгт 20 орчим 
мянган хоёр настнууд элсэхээр 
бүртгүүлээд байна. Үүнээс 11 
мянган хүүхдийг цахимаар сонгон 

Шинэ хичээлийн жилд нэг сая 
241 мянга орчим сурах бичиг 
хэвлэн нийлүүлэхээр болжээ. 
Өнөөдрийн байдлаар ерөнхий 
боловсролын сургуулийн бага 
ангийн сурагчдын сурах бичиг 
сургуулиудад хүргэгдээд байна. 
Дунд, ахлах ангийн шинэ 
болон нөхөн хангалтын сурах 
бичгийг есдүгээр сард багтаан 
дуусгана гэж Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, спортын яамны 
мэргэжилтнүүд хэллээ. Мөн энэ 
хичээлийн жилд VIXII ангийн 
сурах бичгийн дундаж үнэ 2720 
төгрөг байх аж. Өнөөдрийн 
байдлаар зарим сурах бичиг 

худалдаанд гарсан бөгөөд энэ 
сарын 21нээс ирэх сарын 15 
хүртэл сурах бичгийн нэгдсэн 

худалдаа Багшийн хөгжлийн 
ордонд зохион байгуулахаар 
болжээ.  

згМ тоВчХон
» Тоо

926.4 
Мянган төгрөг. Өрхийн 
нийгэм, эдийн засгийн энэ 
оны хоёрдугаар улирлын 
судалгаагаар нэг өрхийн 
сарын дундаж мөнгөн 
орлого 926.4 мянган төгрөг 
болж, өмнөх оны мөн үеэс 
зургаан хувиар өслөө. 
Нэг өрхийн сарын бодит 
мөнгөн орлогын хэмжээ 
896.3 мянган төгрөг болж, 
өмнөх оны мөн үеэс 22.4 
мянган төгрөгөөр өсжээ.

» Хурал
Дэлхийн 40 орчим 
орны 200 гаруй нэрт 
яруу найрагч, зохиолч, 
нийтлэлч, орчуулагч, урлаг 
соёлын зүтгэлтэн Дэлхийн 
яруу найрагчдын 37 
дугаар их хуралд оролцож 
байна. Өчигдөр эхэлсэн 
энэхүү хурал “Байгалийн 
оюун санаа ба Хүмүүний 
сэтгэлийн байгаль” хэмээх 
агуулгын дор зохион 
байгуулагдаж байгаа юм.

» эрүүл мэНД
Говь-Алтай аймагт  энэ 
жил хачигт халдварын 209 
тохиолдол бүртгэгджээ. 
Аймгийн Зоонозын 
өвчин судлалын төвийн 
мэдээлснээр халдвар авсан 
иргэдийг шинжилгээнд 
хамруулж байгаа аж.

» ХаНДив
ӨМӨЗО-ы Нийтийг аюулаас 
хамгаалах танхимаас 
Гадаадын иргэн, харьяатын 
газарт шаардлагатай 830 
мянган юань буюу 303 сая 
төгрөгийн өртөг бүхий 
тоног төхөөрөмж, хангамж 
хэрэгслийг гардуулжээ.

» БоловСрол
Монгол, ОХУ-ын хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 2017-
2018 оны хичээлийн жилд 
хойд хөршид 450 иргэнийг 
тэтгэлгээр суралцуулахаар 
болжээ. Цаашид энэ тоог 
500 болгон нэмэгдүүлэх аж.

» экологи
Богдхан уулын ойн 
сангийн 76 хувь нь 
хөгширч, түймэр, хөнөөлт 
шавж, өвчинд нэрвэгдэж, 
хүчтэй салхинд мод унах 
үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд 
олширчээ. Учир нь хамгийн 
сүүлд 2014 онд цэвэрлэгээ 
хийснээс хойш гурван 
жил болсон. Тиймээс нэн 
даруй цэвэрлэгээ хийх 
шаардлагатай байгаа 
учир Ойн захиргааныхан 
БОАЖЯ-нд ханджээ.

згМ: тоДрууЛга

Шинээр 13 цэцэрлэг 
ашиглалтад орно

Шинээр 
ашиглалтад 
оруулж буй барилга 
гурван жилийн 
баталгаатай

г.оюунтөгс
@oyuntugsZGM

авах бол үлдсэнийг хувийн өмчийн 
цэцэрлэгт үнэ төлбөргүй болон 
хөнгөлөлттэй үнээр хамруулах 
тал дээр анхаарч байгааг 
албаны хүн онцоллоо. Энэ жил 
нийслэлийн хэмжээнд ЕБС болон 
цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлж, 
ачааллыг бууруулах тал дээр ямар 
арга хэмжээ авч байгаа талаар 
нийслэлийн Боловсролын газрын 
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 
Ж.Энхтөрөөс тодрууллаа.

-Ерөнхий боловсролын 
сур гууль болон цэцэрлэгийн 
ачааллыг бууруулах, хамрагдаж 
буй хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэхэд 
хэрхэн анхаарч ажиллаж байна 
вэ?

2017 онд нийт 10 сургууль, 
13 цэцэрлэг шинээр барих болон 
өргөтгөлийн ажлыг хийхээр 
болсон. Өнөөдрийн байдлаар 

улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй засварын ажлын 
явц 54 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 
ХанУул дүүрэг рүү худалдан 
авах ажиллагааны эрх шилжсэн 
72 дугаар цэцэрлэгийн тендер 
шалгаруулалтын ажил үргэлжилж 
байна. Мөн Баянгол дүүргийн 
47 дугаар, ХанУул дүүргийн 
34 дүгээр сургуулийн засварын 
тендер шалгаруулалтад гомдол 
гарсан тул одоогийн байдлаар 
засварын ажил эхлээгүй. Харин 
нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэж буй ажлын 75 хувийг 
гүйцэтгэсэн. Нийслэлийн төсвийн 
тодотголоор батлагдсан ажлын 
гүйцэтгэл 36 хувьтай байна. 

-Нийт хэчнээн төгрөгийн 
хөрөнгө зарцуулж байгаа вэ?

Улсаас нийт 1.6 тэрбум, нийс
лэлийн төсвөөс 600 сая төгрөг 
зарцуулахаар болсон. Үүнээс 
гадна нийслэлийн төсвийн 

тодотголоор 521 сая төгрөгийг 
шинээр сургууль, цэцэрлэг барих 
болон өргөтгөл, засварын ажилд 
зарцуулахаар төсөвлөсөн.

-Хэчнээн хүүхэд хамрагдах 
боломжтой вэ?

Өнгөрсөн жил төрийн болон 
төрийн бус өмчийн нийт 623 
цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж, 
цэцэрлэгийн насны нийт хүүх
дийн 72 хувь нь хамрагдсан. 
Харин энэ оны хичээлийн 
жилд нийт 672 цэцэрлэг үйл 
ажиллагаа явуулж, цэцэрлэгт 
хамрагдалтыг 77.6 хувьд хүргэнэ. 
Өнгөрсөн хичээлийн жилээс 5.6 
хувиар өснө гэсэн тооцоо бий. 
Тиймээс  сургууль, цэцэрлэг 
шинээр ашиг лалтад оруулах 
болон өргөтгөснөөр ерөнхий 
боловсролын 10 сургуульд нийт 
7800, 13 цэцэрлэгт 1640 хүүхэд 
нэмж суралцах боломжтой болж 

байгаа юм. 
-Хэчнээн дүүрэгт сургууль, 

цэцэрлэг шинээр баригдаж 
байгаа вэ?

Баянгол дүүргийн гурав, 
Баянзүрхийн 13, 18, 26, Сонги
но хайрхан дүүргийн 25 дугаар 
хороонд ерөнхий боловсролын 
сургууль шинээр барихаас 
гадна хуучин сургуульд өр
гөт гөл хийж байна. Харин 
ХанУул дүүргийн 10, 13, 
Сүхбаатарын 13, Чингэлтэйн 
хоёр, дөрөв, Баянзүрхийн 24, 
Сонгинохайрханы 17, 22 дугаар 
хорооны цэцэрлэгийг шинэчлэх 
болон шинээр ашиглалтад 
оруулахаар ажиллаж байна.

-Дээрх байршлуудад сур-
гууль, цэцэрлэгийн хүртээмж 
хэр байдаг вэ?

Хүн ам ихтэй буюу Баян гол, 
ХанУул, Баянзүрх, Сонгино
хайрхан дүүрэгт шинээр 
сургууль,  цэцэрлэг барих болон 
өргөтгөлийн ажил хийгдэж 
байна. Мэдээж хэрэг эдгээр 
дүүргийн сургууль, цэцэрлэг 
маш их ачаалалтай ажиллаж 
байдаг. Тухайлбал, сургуулийн 
хувьд өнгөрсөн жил 36 сургууль 
гурван ээлжээр хичээллэж байсан. 
20172018 оны хичээлийн жилд 
энэ тоог 27 болгон бууруулахаар 
төлөвлөсөн.  
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НийСлэлД еСДүгээр СарД шиНээр 
ашиглалТаД орж Буй Сургууль, цэцэрлэгийН Тоо

104 Дүгээр Сургууль                                                    

  640
шиНэ цэцэрлэг                                                                          

  100
188 Дугаар цэцэрлэг                                                                 

  150
118 Дугаар цэцэрлэг                                                                 

  50

248 Дугаар цэцэрлэг                                                    

  75

70 Дугаар цэцэрлэг                                                                         

  50
126 Дугаар цэцэрлэг                                                                   

  100

 250 Дугаар цэцэрлэг                                                                         

  240
шиНэ цэцэрлэг                                                                   

  75

14 Дүгээр Сургууль                                                                         

  1500
133 Дугаар Сургууль                                                                 

  640
84 Дүгээр Сургууль                                                                 

  640
251 Дүгээр цэцэрлэг                                                    

  50

73 Дугаар Сургууль                                                                         

  960

H Сургууль

5

4380 ХүүХэД аваХ 
ХүЧиН ЧаДалТай

цэцэрлэг

9

890
Дүүргээр Нь авЧ үзвэл:

орон нутаг

Мал худалдан авахыг хориглолоо
Өмнөговь аймгийн удирдлагаас 

малын шилжилт хөдөлгөөнийг 
гурван жилийн хугацаатай 
хориглолоо. Тодруулбал, мал 
амьтны гоц халдварт өвчин 
буюу шүлхий, хонины цэцэг 
өвчний дэгдэлт улсын хэмжээнд 
зүүн болон төвийн бүсийн ихэнх 
аймгуудад гарч дэгдэлт буурахгүй 
байгаа тул дээрх шийдвэрийг 

гаргасан байна. 
Малын шилжилт хөдөлгөөнийг 

хориглосноор бусад аймгаас мал 
худалдан авах, тууварлах замаар 
өөрийн аймагт мал оруулж 
ирэхийг энэ сарын 12ноос эхлэн 
зогсоожээ. Мөн мал амьтны 
гоц халдварт өвчний талаарх 
мэдээллийг малчдад хүргэж 
ажиллахыг аймгийн Онцгой 

байдлын газар, Хүнс хөдөө аж 
ахуйн газар болон сумдын дарга 
нарт даалгасан байна. 

Хэрэв хоригийг зөрчвөл 
иргэн, аж ахуй нэгжид хуулийн 
дагуу арга хэмжээ авахыг 
аймгийн Онцгой байдлын 
газар, Мэргэжлийн хяналтын 
газар, Цагдаагийн газарт үүрэг 
болгожээ.   

боЛоВСроЛ

Сурах бичгийг есдүгээр сард тарааж дуусгана

Энэ жил 672 
цэцэрлэг үйл 

ажиллагаа явуулж, 
хамрагдалтыг 77.6 

хувьд хүргэнэ

Өнөөдрийн 
байдлаар 
улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 
хэрэгжиж 
буй засварын 
ажлын явц 
54 хувийн 
гүйцэтгэлтэй 
бол нийслэлийн 
хөрөнгө 
оруулалтаар 
хийгдэж буй 
ажил 75 хувьтай 
байна.

Нийслэлийн Боловсролын газар©
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Би үйлдвэрлэгч

1
ингээд ваннаа чанартай хийж 

сурахын тулд 14 жил уйгагүй 
оролдсоны эцэст санаандаа 
хүр  тэл хийж чаддаг болсон. 
Мон голд ирэхээсээ өмнө 
Орост хэсэг хугацаанд амьдарч 
байсан. Харин одоо БаянӨлгий 
аймагт гэр бүлийнхээ хамт 
амь дарч, үйлдвэрлэл явуулж, 
бүтээгдэхүүнээ экспортолж байна. 
Миний нэг зорилго орон нутгийг 
хөгжүүлж, валютын урсгалыг 
нэмэгдүүлэх. Би Америкт байхдаа 
найман жил Ньюйоркийн 
хувьцааны компанид ажилласан. 
Тиймээс эдийн засгийн талаар 
тодорхой мэдлэг, ойлголттой учир 
энэ салбарт хүч үзэж байна. 

-Та 14 жил оролд соны 
эцэст санаандаа хүрсэн 
ванн ур ладаг болсон гэлээ. 
Модоор ванн хийхэд гарын 
ур дүй шаардагддаг болов уу. 
Монголчуудад ванн хийх арга 
туршлагаасаа зааж сургаж 
байгаа юу. Мөн түүхий эдээ 
хаанаас авдаг вэ?

Түүхий эдийн тухайд зарим 
материалаа Монголоос, бусдыг 
нь Оросоос импортлодог. Мон
голд ирчихээд анхны ваннаа 
хийхээр мод хайж байсан юм. 
Тэгсэн хэсэг хүмүүс ойд унасан, 
хэрэгцээгүй болсон модыг банз 
болгож, зүсэх гэж байсныг 
нь аваад анхны ваннаа хийж 
байлаа. Нэг ванн хийхэд маш их 
хугацаа ордог. Сайн ванн, сайн 
бүтээл хийхэд тэвчээр хэрэгтэй 
гэж боддог. Үүнийг ч эрхэм 
болгож, намайг дагалдаж байгаа 
монгол залуучуудад хамгийн 
гол нь тэвчээр гэж үргэлж хэл
дэг. Тэдэнд яарахгүй, хамгийн 
сайн бүтээл урлахыг заадаг. 
Бүтээгдэхүүн бэлэн болсны дараа 
АНУ руу экспортлодог. Харин 
Монголд Tempini хэмээх тансаг 
зэрэглэлийн тавилгын дэлгүүрийн 
үзүүлэнд ваннаа тавьсан байгаа. 
Улаанбаатар хотод загвар тавих 
боломжтой хэд хэдэн дэлгүүр 
байдаг боловч бид Tempiniг 
сонгосон. Учир нь италийн гантиг 
чулуун шалны плита зэрэг манай 
бүтээгдэхүүнтэй эн зэрэгцэхүйц 
тансаг зэрэглэлийн барилгын 
материал тэднийд байдаг. 

тансаг хэрэглээний шинэ загвар
Өмчийн эрхийг 
хамгаалахдаа 
Монгол Улс
АНУ-аас илүү

таатай санагддаг. 
-Монгол Улсад хэрэгжүүлэх 

бизнесийн өөр санаа байна 
уу. Эсвэл одоо эрхэлж байгаа 
үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх тал 
дээр анхаарч байна уу?

Мэдээж хэрэг одоогийн 
үйлд вэрлэлээ өргөжүүлэх 
бодол той байгаа. Гэхдээ үүнд 
цаг хугацаа хэрэгтэй. Хурдан 
хугацаанд бизнесээ өргөжүүлнэ 
гэвэл их хэмжээний зээл авах 
шаардлагатай болно. Гэтэл би 
өртэй байх тийм ч дуртай биш. 
Сэтгэлд нийцсэн, чанартай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд гурван 
жилийн дадлага, сургуулилалт 
шаардлагатай. Бид ашиг олохын 
тулд богино хугацаанд хямдхан 
бүтээгдэхүүн хийж болох ч 
чанарыг эрхэмлэж байна. Гэхдээ 
бага багаар үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх зарчим баримталж 
байна. Харин бизнесийн нэг шинэ 
санаа төрсөн шүү. Юу гэхээр, 
Монголд сайн чанарын мод хайж 
байгаа хэрэглэгчид олон байна. 
Тиймээс модны импортын тал 

дэхүүний зах зээл ямар байна 
вэ?

Модон шат, тавилгын хувьд 
борлуулалт харьцангуй сайн. 
БаянӨлгийд гэхэд байшин гийн 
шатыг хийхдээ тооцоог яаж 
зөв гаргах, шатаа хэрхэн зөв 
хийх тал дээр суралцах зүйл их 
байна. Тиймээс АНУаас мэр
гэжлийн хүмүүс авчирч, монгол 
мужаануудад сургалт зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. Арав
дугаар сард шат хэрхэн зөв 
хийхийг заахаар мэргэжлийн 
хүн ирэх гэж байна. Хам гийн 
сонирхолтой нь, Монголын 
зах зээлд модон ванн, хаалга, 
ширээ, сандалнаас илүүтэй шат 
эрэлт хэрэгцээтэй байдаг нь 
ажиглагдсан. Чанартай модоор, 
сайн шат хийх мэргэжлийн хүн 
ховор байдагтай энэ нь холбоотой 
байх. 
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дээр бизнесээ тэлэх боломжтой 
гэж харж байгаа. Гэхдээ яарахгүй 
байна. Хэдий чинээ хурдан 
өргөжнө, төдий чинээ унах 
магадлал өндөр байдаг шүү дээ.

-Зах зээл бол хэрэглэгчид. 
Тиймээс хэрэглэгчдийн юу 
хүсэж байгааг мэдэх нь чухал 
болов уу. Монголын худалдан 
авагчдын нийтлэг зан байдлыг 
ажигласан уу?

Ажигласан. Гэхдээ энэ зан 
байдал нь дэлхийн хаана ч 
түгээмэл байдаг. Хүмүүсийн 
дий лэнх нь эхлээд ванныг ха
раад “хөөх” гэж дуу алддаг ч 
үнийг нь хараад л дургүйцдэг. 
Гэхдээ манай ванн хүн бүрт 
зориулагдаагүй. Чанартай, хийц 
сайтай, магадгүй дэлхийд шил
дэгт тооцогдох бүтээгдэхүүнд 
мөнгө төлөх хүсэлтэй хүмүүст л 
зориулсан. Тэрчлэн олон нийтэд 
зориулсан том үйлдвэртэй болох 
сонирхол надад байхгүй. Гараар 
үйлдвэрлэсэн, ганц ширхэг 
бүтээгдэхүүн чанар, баталгаа, 
өндөр үнийг илтгэдэг.   

-Тансаг зэрэглэлийн брэнд 
зах зээлд эрэлт хэрэгцээ  тэй 
бай   на. Хэдийгээр Монголд 
эд   ийн засгийн нөхцөл байдал 
сайнгүй байгаа ч хүмүүс 
тансаг зэрэглэлийн бараа 
бүтээгдэхүүн худалдан авч 
байна. Та бүтээгдэхүүнээ 
ихэвчлэн гадагшаа гаргадаг 
гэж байна. Монгол хэрэглэгч 
танай бүтээгдэхүүнийг худалдан 
авч байна уу?

Одоогоор Монголд нэг ч ванн 
зараагүй байна. Tempini дэлгүүрт 
загвараа тавиад удаагүй байна. 
Энэ жилээс хамтарч ажиллаж 
байгаа учир үр дүн гарна гэж 
найдаж байгаа. Тэр хэрээр орон 
нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ 
оруулах хүсэлтэй явдаг. Хэдийгээр 
Монголын эдийн засаг тааруу 
байгаа ч Улаанбаатар хотын гу 
дам  жинд үнэтэй автомашинууд 
холхиж, дэлхийн брэндүүд үүд 
хаалгаа нээж байгаа энэ үед 
бидэнд ч зах зээл байна гэж харж 
байна. Удахгүй монголчууд модон 
ванн хэрэглэх цаг ирнэ. Энэ бол 
цаг хугацааны асуудал.

-Америк хэрэглэгчийн гар 
дээр очих хүртэл бүтээгдэхүүний 
үнэ хоёр дахин өсөж байгаа 
байх. Тээврийн асуудлаа хэрхэн 
шийдэж байна вэ?

Манай захиалагчдад үнэ 
тө дийлэн чухал биш. Найз нө
хөд болон ойр тойрныхонд 
нь байдаггүй учраас бидний 
үйлдвэрлэсэн ванныг худалдан 
авах сонирхолтой байдаг. АНУ
д модон ванн 8000 ам.долларын 
үнэтэй. Тэдэнд тээврийн зардалд 
10002000 ам.доллар төлөх нь 
тийм ч том асуудал болдоггүй. 
Бид ваннаа Монголоос гадна 
АНУд үйлдвэрлэж байгаа.

-Таныг модоор шат, ширээ, 
сандал хийдэг гэж дуулсан. 
Монголд энэ төрлийн бүтээг-

-Монголд бизнес эрхэлж 
бай гаа хүний хувьд манай биз-
несийн орчинг хэрхэн дүгнэж 
байна вэ?

Би АНУ, ОХУ, Монгол гээд 
гурван оронд амь дарч үзсэн. 
Эрх чөлөө, нээлттэй бай дал, 
худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэх 
чадвараараа АНУыг Монголтой 
харьцуулж болно. Миний хувьд 
өмчийн эрхийг хамгаалах үзэл 
баримтлалыг дэмжигч нэгэн. 
Харин Орост өмчийн эрхийг хам
гаалах бод лого, журам хангалттай 
түв шинд хэрэгждэггүй. Энэ нь 
бизнес эрхлэгчдэд, ялангуяа 
олон улсын компаниудад дарамт 
болдог. Харин Монголд нөхцөл 
байдал харьцангуй дээр шүү. 
Мэдээж хэрэг өмчийн эрх тал дээр 
сайжруулах олон зүйл байгаа. 
АНУтай харьцуулахад өмчийн 
эрхийг хамгаалах тал дээр Монгол 
илүү гарна. Түүнчлэн Монголын 
татварын хэмжээ маш бага тө
дийгүй хэдийг төлөх вэ гэдэг 
асуудалд үргэлж санаа зовохгүй 
байгаа нь бизнес эрхлэхэд илүү 

Сэтгэлд 
нийцсэн, 
чанартай 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд 
гурван жилийн 
дадлага, 
сургуулилалт 
шаардлагатай. 
Бид ашиг 
олохын 
тулд богино 
хугацаанд 
хямдхан 
бүтээгдэхүүн 
хийж болох 
ч чанарыг 
эрхэмлэж байна.

• Түүхий эдийн тухайд 
зарим материалаа 
монголоос,бусдыг нь 
оросоос импортлодог.

• манай захиалагчдад үнэ 
төдийлэн чухал биш.

• ваннаа чанартай хийж 
сурахын тулд 14 жил 
уйгагүй оролдсоны эцэст 
санаандаа хүр тэл хийж 
чаддаг болсон.
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ҮнДЭСнИй СоЁЛ 
аМраЛтын ХҮрЭЭЛЭн

Залууст зориулсан “Be... Live show 
2017” тоглолт ирэх сарын 9-нд хоёр 
дахь жилдээ болно. 
Уран зураг, гэрэл зураг, шивээс, боди 
арт чиглэлийн “Skin and Canvas” 
үзэсгэлэн энэ сарын 19-нд Монголд 
анх удаа зохион байгуулагдана. 
Тасалбарын үнэ 8000 төгрөг ба 
15-аас доош насны хүүхдүүд үнэгүй 
оролцож болно.

тӨВ ЦЭнгЭЛДЭХ ХҮрЭЭЛЭн
Хурд хамтлагийн санаачилгаар 
Монголын рок попын шилдгүүд 
хамтран Онцгой байдлын хамт олонд 
зориулсан хандивын тоглолт хийх 
гэж байна. Уг тоглолтыг ирэх сарын 
2-нд болох бөгөөд тасалбарын үнэ 10 
мянган төгрөг.
 

ҮнДЭСнИй ЦЭЦЭрЛЭгт 
ХҮрЭЭЛЭн

Энэ сарын 19-нд 11.00 цагаас ном 
солилцох өдөрлөг болно. Өдөрлөгийн 
үеэр уншиж дууссан номоо бусадтай 
солилцоорой. 

ногоон тагт
Өнөөдөр “Оддын доорх кино үдэш” 
өдөрлөгийн хүрээнд “How to be 
single” кино гарна. Тасалбарын үнэ 
2000 төгрөг. 

МИШЭЭЛ ЭкСПо
Хичээлийн хэрэгсэл, дүрэмт хувцасны 
үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 21- 
23-нд болно. Уг үзэсгэлэн худалдаа 
15.00-24.00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

ON'N OFF PRODUCTION
Орчин үеийн хөгжмийн урсгалуудыг 
нэгтгэсэн “Хүннү” наадам энэ сарын 
25, 26-нд болно. Уг наадамд хип хоп 
урсгалын шилдэг хамтлаг, дуучид 
болон гадаадын DJ нар уран бүтээлээ 
толилуулна. Наадамд 16-гаас дээш 
насныхан оролцох боломжтой.

лавлах
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онЦЛоХ ҮзВЭр

08.00

12.00

14.00

18.00

20.00

22.00

07.00 “Монголын 
шинэ өглөө” 
хөтөлбөр

10.30 “Дэлхийн 
тамирчид” хөл 
бөмбөгчин Диего 
Марадона

13.20  “Тэнгэрийн 
гэрээс” теле жүжиг  

18.55 
“Робокон-2017” 
нэвтрүүлэг

19.25 “Эх өв” 
нэвтрүүлэг

21.00 “Соёл-Эрдэнэ” 
хөтөлбөр

07.05 “Монголчууд 
ХХ зууны эхэнд” 
нэвтрүүлэг

11.15 “Харваач” ОАК 
23 дугаар анги

14.10 “80 саяын 
уналт” нэвтрүүлэг

17.10 "Анхдагчид” 
хүүхэлдэйн кино

20.50 “Аяыг таа” 
шоу нэвтрүүлэг

21.50 "Көсем” ОАК 
79 дүгээр анги

09.30 “Тог тог 
тог” хүүхдийн 
нэвтрүүлэг

12.00 “Хөтөч” 
мэдээллийн 
хөтөлбөр

15.00 “Оёдлын 
газрын боловсон 
эрчүүд ОАК 13 
дугаар анги

17.30 “Нотрдамын 
бөгтөр” хүүхэлдэйн 
кино

20.00 "Оргил 
цаг” мэдээллийн 
хөтөлбөр

22.30 “Тэрслүү 
хөвгүүд” ОАК 14 
дүгээр анги

11.00 
“Блүүмбергийн 
ярилцах цаг” 
нэвтрүүлэг

15.00 "Бизнесийн 
төв цэг” хөтөлбөр

17.00 "Bloomberg 
Surveillance” 
нэвтрүүлэг

20.30 "Шилдэг 
санаа” нэвтрүүлэг

21.00 “Мөнгөний 
урсгал” хөтөлбөр 

MNB Bloomberg боловсрол Монгол тВ
07.30 “Студи 1.0” 
нэвтрүүлэг

тВ ХӨтӨЛбӨр

Монголын Рок, поп, үндэсний, 
сонгодог урлагийн сор болсон 
уран бүтээлчдийн санаачлагаар 
Төрийн соёрхолт, УГЗ, хөгжмийн 
зохиолч Б.Шаравын эмчилгээний 
зардалд хандив цуглуулах зорилго 
бүхий “Хандивын VIP” үдэшлэгийг 
“Future Mongolia Foundation” 
болон “Mongol Music”–с энэ 
сарын 26-нд зохион байгуулах 
гэж байна. Хандивын үдэшлэгт 
Харанга, Хурд, Никитон, Камертон, 
A Sound, 3 Охин, Киви, МУГЖ 
Т.Ариунаа, С.Наран, Т.Дэлгэрмөрөн, 
Sally, Монгол Улсын Морин хуурын 
чуулга, Төгөлдөр хуурч Чинбаа, 
Гитарчин Өөжгий, Хийлч Дээгий 
зэрэг уран бүтээлчид оролцоно. 
Тасалбарын үнэ 150,000 төгрөг.  

Шинэ зам 
ашиглалтад 
оруулна 

Хүүхдийн 
зуслангууд 
хаалтаа хийв

500 сая 
хэрэглэгч 
хакердуулжээ

733 хүний амь 
аварчээ

заМ тЭЭВЭр

нИйгЭМ

тЕХноЛогИ

анХны туСЛаМж

Баянзүрх дүүргийн 14р 
хо  рооны нутаг дэвсгэрт В 
хэсэг чилсэн талбайн авто за
мын барилгын ажил бүрэн 
дуусч, ашиглалтад ороход бэлэн 
болжээ. Уг зам нь Халдвартын 
эцсээс “Нарантуул” төвийн ар 
талын хаалга, “Цагаан хуаран” 
хотхон хүртэл нийт 1.2 км урт, 
долоон метр өргөнтэй. Зам 
засварын ажлын гүйцэтгэлд 986 
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийсэн бөгөөд хоёр талаараа 1.5 
м явган хүний зам, иж бүрэн 
гэрэлтүүлэгтэй аж.  

Нийслэлийн ногоон бүсийн 
хүүхдийн зуслангуудын үйл 
ажиллагааг дүгнэж, цааш дын 
хөгжлийн чиг ханд лагыг то дор
хойллоо. Энэ хүрээнд нийс лэлийн 
шилдэг зуслан шалгаруулан, 
олон нийтэд сур талчлан таниу
лах “Нийс лэлийн хүүхдийн 
зуслангийн хаал тын ажиллагаа” 
боллоо. Үйл ажиллагааны үеэр 
зуслангийн ерөнхий шаардлага, 
стандартын хэрэгжилтэд хя
налт тавьж, шаардлага ханга сан 
Мөрөөдөл, Сансар, Галакси гэ сэн 
гурван зусланг нийслэлийн шилдэг 
зуслангаар шалгарууллаа. Энэ 
жил нийслэлийн хэмжээнд 22 
зус лан үйл ажиллагаа явуу лахаар 
зөвшөөрөл авсан бөгөөд зурга
дугаар сарын 10наас наймдугаар 
сарын 18ны хооронд нийт 25432 
хүүхэд амарчээ.  

“Yahoo” компани 20132014 оны 
үед хоёр том халдлагад өртсөн. 
Харин тус компани 500 сая орчим 
хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийг 
алдсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрлөө. 
Тэд 200 сая гаруй бүртгэлийг 
нууц үгтэй нь өнгөрсөн оны 
долдугаар сард анх алдсан гэж 
мэдэгдлээ. Хакерууд 500 сая 
гаруй хэрэглэгчдийн бүртгэлийг 
нэр,  цахим шуудангийн хаяг, 
утасны дугаар, төрсөн огноо 
бо лон хамгаалалтын асуулт 
ха   риул   туудыг хүртэл авсан 
байжээ. Yahooгийн зүгээс “Хэ
рэг лэгчдэдээ сэрэмжлүүлж, нууц 
үгээ шинэчлэхийг удаа дараа 
сануулж байсан боловч ихэнх 
хэрэглэгчид анхааруулгыг хүлээж 
аваагүй учир ийм хэрэг гарлаа” 
хэмээн тайлбарлажээ. Уг хэргийг 
Холбооны мөрдөх товчооноос 
шалгаж эхэлжээ.  

Улсын хэмжээнд энэ оны эхний 
долдугаар сарын байдлаар нийт 
2944 удаа аюулт үзэгдэл, осол 
тохиолджээ. Үүний улмаас 127 хүн 
амь насаа алдаж, 46  хүн гэмтэж, 
бэртэн 530 мянган мал хорогдож, 
12 тэрбум төгрөгийн хохирол 
учирсан байна. Гамшигтай тэмцэх, 
хор уршгийг арилгах ажилд 
Засгийн газар, Онцгой байдлын 
алба болон орон нутгаас 8.5 тэрбум 
төгрөг зарцуулсан аж. Улмаар 
Онцгой байдлын албаны албан 
хаагчид болон орон нутгийн 21 
мянга  хүн, 3.5 мянган автомашин 
ажиллаж, 733 хүний амь насыг 
аварчээ. Түүнчлэн байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, иргэдийн 13.8 тэрбум 
төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран 
хамгаалжээ.  

б.Шарав гуайд 
гар сунгацгаая

зурХай

билгийн тооллын 25
Зуны адаг улаагчин хонь сарын долоон 
улаан мэнгэтэй улаан хулгана өдөр.
Үс засуулбал: Нүд бүрэлзэн улцайна
наран ургах, шингэх: 05.54-19.59
барилдлага: Хотол чуулган
Шүтэн барилдлага: Сансар
Суудал: Гал

аргын тооллын наймдугаар 
сарын 17, бархасвадь гараг. бил-
гийн тооллын 25, гөрөөсөн толгой 
одтой, улаан хулгана өдөр. 

Өдрийн наран 05.54 цагт мандан, 
19.59 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
бич жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд 
эерэг сайн ба үхэр, луу, хонь, нохой 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул 
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр найз нөхдийг 
түшиж элдэв үйлийг түргэн бүтээх, 
бүтээл туурвил эхлэх, бизнэс эхлэх, 
цар ихтэй үйлийг эхлэх, бясалгал хийх, 
доодсыг асран өглөг, хандив өргөх, 
гарагийг тахих, хүүхэд үрчлэн авах. 
урлан бүтээхэд сайн. Улаа гаргах, 
хиншүү хярвас гаргах, төлөг тавих, 
морь уралдахад муу. Өдрийн сайн цаг 
нь хулгана, үхэр, туулай, морь, бич, 
тахиа болой. Хол газар яваар одогсод 
зүүн урагш мөрөө гаргавал зохистой. 
Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулахад 
тохиромжгүй.

згМ: СҮДокҮ

б.Мөнх
ЗГМ

ҮзВЭр

Цаг агаар

уЛаанбаатар
VIII.17
 26o

 14o

VIII.18
 27o

 14o

 VIII.19
 27o

 14o

 VIII.20
 18o

 12o

 VIII.21
 20o

   9o
 8 м/с

 7 м/с

8 м/с

7 м/с

  8 м/с

  6 м/с

10 м/с

  7 м/с

11 м/с

10 м/с

Түр зуурын бороотойТүр зуурын бороотой Түр зуурын бороотой Түр зуурын бороотой Үүлшинэ

УВС
29o

12o

ХОВД
 30o

 13o

ЗАВХАН
25o

  7o

БАЯНХОНГОР
23o

  8o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
23o

  8o

ӨВӨРХАНГАЙ
 21o

   7o

АРХАНГАЙ
 22o 
   7o

ХӨВСГӨЛ
 21o

   6o

БУЛГАН
23o

  9o

ТӨВ
 20o

   9o

ДУНДГОВЬ
 22o 
 10o

ӨМНӨГОВЬ
25o

11o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 20o

 10o

ДОРНОГОВЬ
 25o

 14o

СҮХБААТАР
 24o

 12o

ХЭНТИЙ
 20o

 10o

СЭЛЭНГЭ
 25o

 11o

ОРХОН
20o

  9o

ДАРХАН-УУЛ
24o

12o

ДОРНОД
 26o

 14o

БАЯН-ӨЛГИЙ
27o

12o

нИСЛЭгИйн ЦагИйн ХуВаарЬ

УБ-Бээжин  06.10 12.00 
УБ-Ханбумбат  07.30 08.40 
УБ- Токио  07.55 13.40 
УБ-Сөүл  08.45 12.50 
УБ-Москва  09.15 10.55
 Бээжин- УБ  09.30 12.00 
Сөүл- УБ  14.20 16.50 
Токио- УБ  14.40 19.10 
Москва- УБ  19.25 06.35+1 
УБ-Бээжин  22.45 01.00+1

гаЛт тЭрЭгнИй ЦагИйн ХуВаарЬ

Москва-УБ  21.35 07.30 
УБ-Эрхүү  21.10 02.40
Эрхүү-УБ  15.35 06.20 
УБ- Эрдэнэт  20.30 07.45 
Эрдэнэт-УБ  19.10 05.48 
Замын -Үүд-УБ 17.35 08.55 
УБ-Замын-Үүд  17.20 07.05 
Сайншанд-УБ  20.25 07.01 
УБ- Сайншанд  09.15 19.15

Өмнөх дугаарын хариу / 08.16

згМ: ҮгИйн СҮЛжЭЭ

боСоогоор:
1. Галт зэвсэг
2. Хүннүтэй гарал 
нэгтэй, Сянби улсын 
үндсэн хэсэг болсон 
овог аймаг

3. Дөрвөн хүчтэний 
нэг
5. Кактустай төстэй 
зузаан навчит 
ургамал
6. ОХУ-ын 

коммунист намын 
тэргүүн
7. Харанга 
хамтлагийн хэв 
маяг, төрөл жанр
8. Залуу насны 

өмнөх үе
9. Адууны зоо 
хондлойн арьс
10. Монфрэшийн 
жүүс
14. Хөл нь .... Баба 
40 дээрэмчин
17. Зээл

ХӨнДЛӨнгӨӨр:
1. Хадсаны дараа 
овоолж бэлтгэсэн 
өвс 
4. Шанаа орчмын үс
7. Уурганы урд 
хэсэгт байх оосор
11. Даншиг 
наадамд уралдсан 
наадамд уралдсан 
их насны 1000 
морьдоос 50 км 
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2 3 замд тасархай 
түрүүлсэн домогт 
морины хоч
12. Ази тивд 
анхны Нобелийн 
шагналыг авчирсан, 
Энэтхэгийн  нэрт 
зохиолч, нийгмийн 
зүтгэлтэн

13. Хамгийн бага 
хоёр оронтой тоо
15. Тасалбар 
түгээгүүр 
18. Алтан ордны 
улсын хаадын 
ордон байрладаг 
хотыг нэрлэх нэр

згМ: коМИкС

Mr. Баагийгийн ПАЯН

Нэг юм уучих 
юмсан...

Май 
энэ ус.

Арай хатуу юм 
алга уу?

Градус 
өндөртэй юм 

алга уу?

Май энэ мөс.

Май энэ 
буцалсан ус.



1
Японы банкны тэнцэл бас 

Холбооны нөөцийнхөөс давж, 
4.53 их наяд ам.долларт хүрснээс 
85 хувь нь Японы Засгийн газрын 
үнэт цаас аж. Холбооны нөөцийн 
баланс түүхэндээ хэд дахин 
өссөн ч дэлхийн II дайны үед зах 
зээлийн байдлыг сайжруулахын 
тулд өрийн бичгүүдийг ихээр 
худалдан авсан байдаг. Гэвч 
өнөөгийн нөхцөлд түүхэнд анх 
удаа ийм олон төв банк арван 
жилийн хугацаанд харилцан 
уялдаатай үлэмж хэмжээний 
худалдан авалт хийсэн юм.

Анх түр зуурын яаралтай 
арга хэмжээ хэмээн төлөвлөсөн 
боловч өнөө үед бодлого боловс

руулагчдын толгойны өвчин 
болж, дэлхийн эдийн засгийн 
мөнгөний бодлогыг хэвийн 
нөхцөлд буцаах асуудал үүсэв. 
ирэх долоо хоногт Жаксон Хоулд 
дэлхийн томоохон мөнгөний 
бодлого тодорхойлогчдын жил 
бүрийн уулзалт болохын  өмнөх 
үед ЕТБны ерөнхийлөгч  Марио 
Драги Евро бүсэд хоёр их наяд 
ам.долларын бонд худалдан авах 
хөтөлбөрөөс гарах бодолтой 
байгаа эсэхийг зах зээл ажиглаж 
байна.  

Холбооны нөөцийн долдугаар 
сарын тайлан лхагва гарагт 
нийт лэгдсэнээс үзэхэд тус 
банк мөнгөний бодлогын 
байр сууриа чангатгах дохио 

Эрик Платт
Amazon компани энэ онд 

гуравдугаарт бичигдэх их 
хэмжээний компанийн бондын 
арилжаагаа мягмар гарагт дуусгав. 
Хүнсний бүтээгдэхүүний Whole 
Foodsийг өөртөө нэгтгэж буй тус 
компани санхүүжилтэд шаард
лагатай 16 тэрбум ам.долларыг 
ийнхүү амжилттай хуримтлуулж 
чадлаа. 

Жэфор Бэзос үндэслэн бай
гуулсан Amazon компани 340 
жилийн хугацаатай долоон хэсэг 
зээл ашиглан хөрөнгө босгохоор 
төлөвлөж байна. Олон тэрбум 
ам.долларын үнэтэй арилжааны 
захиалгын хэмжээ Нью йоркод 
өглөөний 11 цагийн байдлаар 
23.5 тэрбумд хүрснийг арилжаанд 
оролцож буй хоёр ч хөрөнгө 
оруулагч өгүүлсэн юм. 

AT&T, British American Tobac
co, Tesla зэрэг компанийн өрийн 
бичгийн арилжаа хэдэн долоо 
хоногийн турш зах зээлийг 
дарсны дараа Amazon уг арга 
хэмжээг авчээ. Өгөгдлөөр хангах 
үйлчилгээ эрхэлдэг Dealogicийн 
судалгааг үзвэл компаниуд энэ онд 
АНУын өрийн зах зээлээс 1.2 их 
наяд ам.дол лар хуримтлуулсан 
нь шинэ үнэмлэхүй амжилт болж 
байна. 

Аварга хэмжээтэй энэ удаагийн 
наймаа нь хамгаалах байр сууринд 
шилжсэн үнэт цаасны зах зээлээс 
болж сулраад байгаа зээлийн зах 
зээлд шинэ дарамт болов. S&P 
500д багтдаг аваргууд өнгөрсөн 
долоо хоногт үнэт цаасны зах 
зээлд хүлээсэн алдагдлын хэмжээ 
энэ оны гуравдугаар сараас хойш 
тохиолдож байгаагүйгээр өслөө.  

“Өнгөрсөн долоо хоногт өөрт 
минь сургамж болсон гол зүйл 
бол хөрөнгө оруулалтын зах зээл 
эмзэг байгаа явдал. Зах зээлд Уолл 
Стрит өдөр бүр шинэ бэрхшээл 
тулгасаар” хэмээн BNP Paribas 
Investment Partnersийн багцын 
менежер Эндрю Форсайт тайл

жоэ реннисон
АНУын Засгийн газрын шинэ 

тайлангаас үзэхэд Хятад улс 
Японыг ардаа орхиж, Америкийн 
хамгийн том зээлдүүлэгчийн 
байр сууриа эргүүлж авлаа. 
Бээжин өнгөрсөн онд юанийг 
хамгаалахаар гадаад валютын 
нөөцийнхөө зарим хэсгийг 
зарцуулсны дараа аравдугаар 
сард  Америкийн Сангийн яамны 
үнэт цаасны гадаадын хамгийн 
том эзэмшигч гэсэн нэрээ Японд 
алдсан билээ. Гэвч тэр үеэс 
хойш Хятадын мөнгөн тэмдэгт 
тогтворжиж, улмаар 2017 оны 
эхэнд нэг ам.доллар 6.950 юаньтай 
тэнцэж байснаа энэ мягмар гарагт 
6.6855 болжээ.

Тус улс зургадугаар сард 44.3 
тэрбум ам.долларын өртөгтэй 
үнэт цаас худалдан авсан нь 
2011 оноос хойших хамгийн дээд 
үзүүлэлт. Таван сар дараалан 
өссөөр Хятадын эзэмшилд буй 
АНУын Засгийн газрын бондын 
нийт хэмжээ 1.147 их наяд 
ам.долларт хүрчээ. Харин Япон 
улс 20.5 тэрбум ам.долларын 
бонд худалдаж, нийт эзэмшил 
нь 1.091 их наяд болсон байна. 
Informa Globalmarkets компанийн 
стратегич Дэвид Адер “Энэ бол 
том наймаа. Эзэмшлээ саяхнаас 

нэмэгдүүлсэн боловч өнгөрсөн 
жилийн мөн үеийн түвшнээс 94 
тэрбумаар бага байна” гэжээ.

Гадаадын төв банкууд болон 
хөрөнгө оруулагчид худалдан авах, 
зарах нь АНУын Засгийн газрын 
бондын зах зээлд ихээхэн нөлөөтэй. 
10 жилийн хугацаатай бенчмарк 
бондын өгөөж гуравдугаар сард 
жилийн дээд хэмжээ буюу 2.63 
хувьд хүрсэн бол зургадугаар 
сард хамгийн доод түвшин 2.13 
хувь руу унаж, мягмар гарагт 2.27 
хувиар хаагдсан байна. Японы гарт 
буй АНУын бондын эзэмшил 
аажмаар буурч байгаа хэдий ч 
өнгөрсөн оны аравдугаар сард 
хамгийн том зээлдүүлэгч болсон. 
MUFGын стратегич Жон Херман 
“Японы тал маш болгоомжилж 
байгаа. Тэд АНУ хүүгээ өсгөнө гэж 
үздэг. иймээс тэд хам гийн өндөр 
үнэтэй байхад нь худалдан авахыг 
хүсэхгүй” гэжээ.

Хятад, Япон хоёр улс АНУын 
Сангийн яамны үнэт цаасны гадаа
дынханд буй хэсгийн гуравны 
нэгээс илүүг эзэмшдэг. ирланд, 
Бразил, Кайман арлууд эхний тавд 
багтдаг бөгөөд аралд хуулийн 
этгээдийн бүртгэлтэй хөрөнгийн 
менежерүүдийн эзэмшил 
хамаарч байна.

бондын өгөөж буурч үнэ 
өсөж байна

өглөө. Вашингтонд байрлалтай  
Брукинсын хүрээлэнгийн татвар, 
мөнгөний бодлогын төвийн 
захирал Дэвид Вессел ярихдаа 
бодлого боловс руулагчид 2013 онд 
оролцох гээд “хуруугаа түлс ний” 

дараа энэ удаа мөнгөний зөөлөн 
бодлогоос маш болгоомжтой гарч 
эхэлж байж магадгүйг онцолжээ. 
Тэрбээр “Драги, йеллен (Хол
бооны нөөцийн захирагч) нар 
мөнгөний бодлогын талаар дохио 

өгөхийг хүсвэл Жаксон Хоулын 
уулзалт зах зээлд  маш чухал мөч” 
болохыг тэмдэглэв.

Төв банкуудын бонд худалдан 
авалт дэлхий даяар зах зээлд 
хүчтэй нөлөөлдөг ба хөрөнгө 

оруулагчид тогтвортой өгөөж 
эрэлхийлдэг. Үүний үр дүнд 
хямралын дараах эрсдэлтэй 
бондууд амжилттай зарагдаж, 
шинэ зах зээл рүү мөнгө 
цутгаж, хувьцааны индексүүд 
дээд түвшинд хүрснээр урьд 
үзэгдээгүй бага хэлбэлзэлтэй үе 
ирсэн юм. Дэлхийд хөрөнгийн 
менежментээр тэргүүлэгч Black
Rock компанийн стратеги судлаач 
ричард Торнилл “Таамаглаагүй 
хямралаас зайлсхийхийн тулд 
бондын өгөөжийг багасгаж, 35 
жил үргэлжилсэн өсөлтийн зах 
зээлийн эрин төгсөж буйг бид 
харж байна” гэжээ.

Хэдийгээр мөнгөний зөөлөн 
бодлого хөрөнгийн үнэ өсөхөд 
түлхэц өгсөн боловч энэ нь 
Засгийн газрын бондын үнэд 
нөлөөлсөн ганц хүчин зүйл 
бус гэж ноён Торнилл үзэж 
байна. Тэрбээр санхүүгийн 
хямралаас хойш зохицуулалтад 
хийсэн өөрчлөлт зарим хөрөнгө 
оруулагчийг өндөр чанартай 
зээлийн хөрөнгө хуримтлуулахад 
хүргэсэн. Ялангуяа шинэ зах 
зээлүүдэд дунджаас доогуур 
эдийн засгийн болон бүтээмжийн 
өсөлт ажиглагдсан ба хуримт
лалын түвшин дээшилжээ. 
Ноён Торнилл цааш нь “Бидний 
таамгаар бодлого аажмаар 
хэвийн болох тул бондын өгөөж 
маш аажим дээшилнэ” хэмээн 
өгүүллээ. Холбооны нөөцийн 4.47 
их наяд ам.долларын тэнцлийн 
талаас илүү нь Сангийн яамны 
өрийн бичгээс бүрддэг. Үүнд 
Засгийн газрын баталгаатай 
моргейжийн зээлийн үнэт цаас 
40 хувийг эзэлж байна.

Төв банкуудын бонд худалдан 
авалт улсын үнэт цаасны өгөөжийг 
маш доогуур, заримдаа бүр хасах 
үзүүлэлт рүү оруулсан бөгөөд 
зарим бонд эзэмшигч үнэт цаас 
худалдан авсныхаа төлөө Засгийн 
газарт хүү төлж буй. Дэлхийн 
хэмжээнд Засгийн газрын бондууд 
хямралаас хойш 48.8 хувийн ашиг 
авчирсныг Bloomberg Barclays 
индекс харуулж байна. Өнгөрсөн 
оны тайлангаас үзэхэд хөрөнгө 
худалдан авах хөтөлбөрийн үр 
дүнд Европын Засгийн газрын 
бондын өгөөж 13 суурь нэгжээр 
буурсан юм. Өгөөж 
буурч, үнэ өсөж байна.

Хятад улс 
ану-ын хамгийн том 
зээлдүүлэгч боллоо

Дэлхийн 
хэмжээнд 
Засгийн газрын 
бондууд 
хямралаас хойш 
48.8 хувийн 
ашиг авчирсныг 
Bloomberg 
Barclays индекс 
харуулж байна.

Amazon 16 тэрбум ам.долларын 
бонд гаргав
барлав. “Зах зээл таагүй байхад 
андеррайтерууд завгүй, ажилтай 
байгааг харалгүй уджээ” хэмээн 
тэрбээр нэмж өгүүлсэн юм. 

Хөрөнгө оруулалтын зэрэглэл 
бүхий компанийн бонд, Засгийн 
газрын бонд  хоёрын өгөөжийн 
зөрүү сүүлийн найм хоногт 
долоон суурь нэгжээр ихсэж, 115 
болсныг Bank of America Merrill 
Lynchийн өгөгдөл харуулж 
байна. Энэ долдугаар сард 355 
суурь нэгж байсан эрсдэл бүхий 
өгөөж ихтэй бондынх 389 болж 
“үсэрлээ”. 

“AT&T, British American 
Tobaccoгийн бонд сонирхсон 
хөрөнгө оруулагчид сүүлийн хэд 
хоногт ихэссэнээс ачаалал үүслээ. 
Дээр нь Умард Солонгосын 
заналхийлэл ихэссэн” хэмээн In
vescoгийн багцын менежер Мэтт 
Брилл тайлбарлав. Тэрбээр “Зах 

зээл эмзэг байгаа ч энэ удаагийн 
наймаа урагштай боллоо” хэмээн 
өгүүлсэн юм. 

Whole Foodsийг худалдан 
авсан нь Amazonы хүнсний 
бизнест “хөшүүрэг” болно хэмээн 
зээлийн үнэлгээний Moody’s 
агентлагийн шинжээч нар үзэж 
байна. Amazonы хувьд ядаж л 
хүнсний салбарт дан онлайн 
бус, бодит дэлгүүр хоршоо 
үүсэж байгаа нь тус компанийн 
өсөлтийн стратегид тустай”г 
шинжээчид дурдлаа. 

Amazon нь Moody’s агент
лагийн зэрэглэлээр эерэг төлөв 
бүхий Ваа1 үнэлгээтэй. Энэ нь 
junk буюу ашиггүй хязгаараас 
гуравхан шат дээгүүр байгаа 
юм. Харин үнэлгээний өрсөлдөгч 
байгууллага S&P Globalынхаар 
АА үнэлгээтэй.

Урьд нь Аmazon компани 2014 

онд 530 жилийн хугацаатай, 
зургаан тэрбум ам.долларын 
бонд гарган өрөө өсгөсөн. Тухайн 
үед тус компанийн 10 жилийн 
бондын өгөөж 3.84 хувьтай 
байсан юм. Харин мягмар гарагт 
тус компани 110 суурь нэгж буюу 
3.36 хувийн өгөөж бүхий 10 
жилийн хугацаатай бонд илүүтэй 
арилжжээ. 

Whole Foodsыг мэдэлдээ 
авах арилжаа ирэх хоёрдугаар 
сарын дундуур эцэслэн ший
дэгдэж чадахгүй бол Amazon 
мягмар гарагийн арилжаанаас 
хуримтлуулсан хөрөнгийг 
компанийн ерөнхий үйл 
ажиллагаанд зориулна. Энэ талаар 
андеррайтер банкуудаас хөрөнгө 
оруулагч нарт илгээсэн үнийн 
тайлбарын захидалд 
өгүүлсэн байна.
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Мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлсэн орнуудын 
төв банкуудын эзэмшиж буй бондын зг-ын өрийн 
бичигт эзлэх хувь

Мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлсэн 
орнуудын зг-ын өр

АНУ-ын Сангийн 
яамны 1990 
онд гаргасан 
бондын загвар.



Эдийн засагт дарамт болж 
байсан төсвийн алдагдал агшиж 
байна. Өнгөрсөн оны долдугаар 
сард 1.9 их наяд төгрөгт хүрээд 
байсан төсвийн алдагдал энэ оны 
долоон сард 1.4 их наяд төгрө
гөөр буурав. ин гэснээр нэгдсэн 
төсвийн тэнц вэржүүлсэн нийт 
тэнцэл 589.4 тэрбум төгрөгийн 
ал даг  далтай гарлаа. Төсвийн 
орлого 28.3 хувиар өссөн нь 
алдаг дал багасах үндэслэл 
болжээ. Үүнээс гадна Засгийн 
газар зардлаа 10.5 хувиар 
танасан нь төсвийн алдагдал 
буурахад нөлөө лөв. Орлого 
нэмэгдэж, зарлага буурс наар 
дунд хугацаанд төсөв ашигтай 
гарах боломжтой гэсэн үг. 
ингэснээр эдийн засагт тулгарч 
буй төсвийн хямрал холдох 
юм. Үндэсний статистикийн 
хо рооны мэдээлснээр, татварын 
нийт орлого 3.4 их наяд төгрөг 
болж, өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 26.4 хувиар өсжээ. 
Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 
78.1 хувийг татварын орлого 
эзэлсэн байна. Татварын орлогыг 

задалж харахад, нэмэгдсэн өрт
гийн албан татвар болон орлогын 
албан татварын орлого 4352 
хүртэлх хувиар өсжээ.

Төсвийн алдагдал буурч байгаа 
нь орлого, зарлагын түвшин 
тэнц   вэр жих нөхцөл болж байна. 
Тэрч лэн экспортын орлогыг бүр
дүүлэх уул уурхайн эрдэс түүхий 
эдийн үнэ тогтвортой төдийгүй 
өсөж байгаа нь дээрх боломжийг 
бэхжүүлэх болов. Манай улс энэ 
он гарсаар 1.1 тэрбум ам.дол
лартай тэнцэх хэм жээний нүүрс 
экспортолжээ. Нүүрс ний экспорт 
оны эцэст хамгийн багадаа 21 сая 
тонн хүрэх төлөв тэй байна. Нийт 
экспорт ог цом өсөхөд жин дарсан 
нүүрсний 97 хувийг БНХАУд 
нийлүүлжээ.  

эдийн засаг
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згМ тоВчХон

Ам.доллар  2444.19

Евро   2863.86

Япон иен  22.04

ОХУ рубль  40.96

БНХАУ юань  365.13

БНСУ вон 2.14

ВаЛютын ХанШ

тӨЛбӨрИйн тЭнЦЭЛ

Төлбөрийн 
тэнцлийн 
алдагдал хоёр 
дахин буурчээ

Эдийн засгийн 
“эрүүл 
мэнд”-ийг 
тодорхойлох 
статистик 
үзүүлэлт дөнгөж 
гаргасан талх 
шиг халуун 
байна. 

» моНголБаНк

604  
Тэрбум төгрөг. Монголбанк 
нэг долоо хоногтой 604 
тэрбум төгрөгийн үнэт 
цаасыг арилжааллаа. 
Ингэснээр төв банкны үнэт 
цаасны үлдэгдэл 1.5 их наяд 
төгрөгт хүрэв. 

БаНк, СаНХүү

8.8 
Хувь. Банкны системийн 
хэмжээгээр чанаргүй 
зээл 1.1 их наяд төгрөг 
болж, нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдлийн 8.8 хувийг эзэлж 
байна. 

ӨрХийН ТӨСӨв 

7.3 
Хувь. Улсын хэмжээнд 
хамгийн ядуу бүлгийн 
хүн амын хэрэглээ нийт 
хэрэглээнд 7.3 хувийг, 
хамгийн чинээлэг бүлгийн 
хүн амын хэрэглээ 42.1 
хувийг эзэлж байна. Энэ нь 
хүн амын хамгийн чинээлэг 
20 хувийнхны хэрэглээний 
дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 
20 хувийнхаас 5.8 дахин их 
байгааг харуулж байна. 

ХӨрӨНгийН Бирж

1.7 
Их наяд төгрөг. Монголын 
хөрөнгийн биржийн "MSE 
ALL" индекс лхагва гарагт 
925.75 нэгж болж, 0.65 
хувиар өсөв. Ингэснээр 
зах зээлийн үнэлгээ 1.7 
их наяд төгрөгт хүрчээ. 
Энэ өдөр "Стандарт ноос " 
компанийн хувьцааны ханш 
хамгийн өндөр буюу 2.56 
хувиар өссөн бол "Э-Транс 
ложистик" компанийнх 10.37 
хувиар уналаа.

ХӨрш 

6.4 
Хувь. БНХАУ-ын 2020 он 
хүртэлх эдийн засгийн 
өсөлтийн төлөвийг ОУВС 
нэмэгдүүллээ. Гэхдээ тус 
улсын санхүүгийн зах зээлд 
өр төлбөр нэмэгдэж, өсөлтөд 
дунд хугацааны эрсдэл 
үүсэж болзошгүй байгааг 
сануулжээ. ОУВС-гийн 
тооцоогоор урд хөршийн 
эдийн засгийн жилийн өсөлт 
2020 он хүртэл дунджаар 6.4 
хувьтай байх нь.

ДэлХий 

35 
Хувь. Шинэ төсөл 
хөтөлбөрүүд хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбоотойгоор 
Сингапурт орон сууцны 
борлуулалт өнгөрсөн сард 
35 хувиар өсжээ. 
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Тайлант улиралд гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай уул 
уурхайн компаниуд ашигтай 
ажилласан нь төлбөрийн 
тэнцэлд голлон нөлөөлсөн. Энэ 
нь төлбөрийн тэнцлийн богино 
болон дунд хугацааны төлөв 
эерэг байгааг улам тодотголоо. 
Урсгал болон хөрөнгийн дансны 

Хөрөнгө оруулалтын хүч 

тэнцэл 265.2 сая ам.долларын 
алдагдалтай гарсан. Энэ нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 44 хувиар буюу 
210.8 сая ам.доллараар буурчээ. 
Төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 
агшихад санхүүгийн дансны 
тэнцэл 353.4 сая ам.дол лараар 
ашигтай гарч, жилийн өмнөх 
үеийн үзүүлэлтээс 40 хувиар 
буурсан нь багцын хөрөнгө 
оруулалт өсөлттэй га рахад 
нөлөөлжээ. Тодруулбал, 
санхүүгийн дансны тэнцэл 236.7 
сая ам.доллараар буурсан байна. 

Төлбөрийн тэнцэл нь урсгал 
тэнцэл, хөрөнгө болон санхүү
гийн тэнцлээс бүрддэг. Урсгал 

тэнцлийн алдагдлыг хө рөнгө 
болон санхүүгийн тэнц лийн 
ашиг далдалж, төл бөрийн тэн
цэл харьцангуй тогтворжиж 
ирлээ. Өөрөөр хэлбэл, урсгал 
тэнц лийн алдагдлыг хөрөнгө 
болон санхүүгийн тэнцлийн 
ашгаар нөхөж байна. Хөрөнгө, 
санхүүгийн тэнцэл нь хоёр 
үндсэн эх үүсвэртэй. Нэг нь га
даадын шууд хөрөнгө оруулалт 
бол хоёр дахь нь Засгийн газрын 
гадаадаас авсан зээл ордог. 

Хөгжиж буй орнууд капитал 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, 
гаднаас зээл авах замаар богино 
хугацаанд урсгал тэнцлийн 
алдагдлаа санхүүжүүлж байна. 

СтатИСтИк

Манай улсын хувьд төлбөрийн 
тэнцлийн алдагдлаа хумихад 
гадаадын шууд хөрөнгө оруу
лалт хамгаас чухал болчихоод 
байна. Хэдий урсгал тэнцлийн 
алдагдал харьцангуй өндөр биш 
боловч өрийн дарамт хэвээр. ийм 
үед гадаад худалдааны тэнцэл 
ашигтай гарч байгаа нь олзуур хах 
мэдээ. Гадаад худалдаа энэ оны 
долдугаарын сарын байдлаар 1.2 
тэрбум ам.долларын ашигтай 
гарч, экспор тын орлого нэмэгдэж 
байгаа нь бизнесийн орчинд эерэг 
дохио болов. 

Урсгал тэнцлийн алдагдал 
нь энгийн үгээр хэлбэл манай 
улсын гадаадад гаргаж буй 

төсвийн алдагдал гурав 
дахин буурлаа 
б.Мөнх
ЗГМ

2015
I-VII

2016
I-VII

2017
I-VII

637.8

1.9 их наяд

589.4

улсын нэгдсэн төсвийн 
тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл
(тэрбум төгрөгөөр)

бИзнЕСИйн орчИн

борлуулалтын менежерүүдийн индекс 
51 нэгж болов 

“World Economics” байгуул
лагаас Монголын борлуулалтын 
менежерүүдийн индексийг 
наймдугаар сарын байдлаар 
танилцууллаа. Өнгөрсөн сард 
54.6 нэгжид хүрч өсөж байсан 
энэхүү индекс наймдугаар 
сард 51 нэгж болж буурсан. 
ийнхүү буурсан ч бор луу
лалтын менежерүүдийн индекс 
өсөлтийн бүсэд хад галагд
сан хэвээр байгаа юм. Мөн 
бизнесийн итгэлийн индекс 

н.алтан
Шинжээч

сүүлийн саруудын өндөр 
өсөлтөө хадгалсан хэвээр 
байгааг “World Economics” 
байгууллага онцолсон байна. 
Гэвч өнгөрсөн сард сүүлийн 
гурван жилийн хамгийн өндөр 
түвшинд хүрсэн байсан зах 
зээлийн өсөлтийн индекс 50 
нэгжээс доош буурсан дүнтэй 
гарлаа. 

Бас нэг онцлох үзүүлэлт бол 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлт 
байна. Сүүлийн 40 сар дараалан 
буурсан хөдөлмөр эрхлэлтийн 
индекс наймдугаар сард өссөн 
дүнтэй гарсныг “World Econom
ics” мэдээллээ. Статистикийн 

үзүүлэлтийг харвал, долдугаар 
сард нийт бүртгэлтэй ажилгүй 
иргэд өмнөх оны мөн үеэс 
3.4 мянган хүнээр буюу 11.3 
хувиар буурчээ. ОУВСгийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд эхний 
ээлжийн санхүүжилтүүд орж 
ирж, гадаад валютын нөөц 
нэмэгдэж буй. Энэ нь бизнесийн 
төдийгүй хөрөнгө оруулагчдын 
итгэлд эергээр нөлөөлж байгааг 
салбарын шинжээчид мэдэгдэж 
байгаа юм. Мөн Монгол Улсын 
эдийн засгийн хүндрэлээс гарах 
үйл явц үргэлжилсээр байгаа 
гэдгийг “World Economics” бай
гууллага онцоллоо.  
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50 нэгж өсөлт, уналтын төлөвийг заагладаг

Европын хамгийн хүчирхэг 
эдийн засагтай ХБНГУын 
эдийн засаг өссөөр байна. Энэ 
оны хоёрдугаар улиралд тус 
улсын эдийн засаг 0.6 хувиар 
тэлжээ. Хэдийгээр энэ үзүүлэлт 
шинжээчдийн таамаглаж бай сан 

0.7 хувьд хүрээгүй ч өсөл
төө хадгаллаа. Эдийн засгийн 
үзүүлэлт Германы Ерөнхий 
сонгуулийн кампанит ажилтай 
давхцаж гарснаараа онцлогтой 
байсан. ийнхүү ДНБий өсөлт 
харьцангуй сайн гарсан нь 
одоогийн эрх баригчдын ялах 
магадлалыг улам нэмэгдүүлж 
байгааг шинжээчид онцолж 
байна. Хамгийн сүүлд явуул

сан санал асуулгаар Канцлер 
Ангела Меркель гол өрсөлдөгч 
Социал Демократ намын 
Мартин Шул цээс 17 хувь илүү 
байгааг тог тоожээ. Ямартай 
ч Герман улсад ажилгүйдэл 
буурч, хөрөнгө оруулалт нэ мэгд
сэнээр эдийн засгийн ерөнхий 
нөхцөл байдал Евро бүсийн 
орнууд дундаа харь цангуй сайн 
үзүүлэлттэй байна.  

ДЭЛХИй

Хбнгу-ын эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлт 
сайн байна
г.Илч
ЗГМ

бараа, үйлчилгээ, шилжүүлгийн 
төл бөрийн хассан цэвэр дүн. 
Өөрөөр хэлбэл, бид юуг бүтээж, 
валютын ямар орлого олов, юуг 
гаднаас авч, ямар хэмжээний 
валютын төлбөр гадагш нь төлөв 
гэдгийг харуулдаг эдийн засгийн 
суурь үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт 
хасах утгатай байна гэдэг нь 
бидний олж байгаа валютын 
орлого нь бидний гадагш төлдөг 
валютын хаана ч хүрдэггүй гэсэн 
үг. Гэхдээ эдийн засаг энэ оны 
эхний хагас жилд 5.3 хувиар 
өсөж, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдэж байна. Энэ 
нь төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 
цаашид хумигдах угтал.  

С.Батсайхан / ЗГМ©


